ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ :

เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ :

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือ
ความจ าเป็ น ของประเทศ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบั ญญั ติ การจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๑.๑ การด าเนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แผนแม่ บ ทให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ ย นแปลงหรื อ ความจ าเป็ น ของประเทศ ตามมาตรา ๑๐ ของ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒ โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๒ ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔.๓ แนวทางการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี
๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ช าติ ได้ มีการประชุมฯ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวั น พุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทาเนียบรัฐบาล
๒. ผลการดาเนินการ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียน
ขอมติเพื่ อรั บรองรายงานการประชุ มฯ ซึ่ง คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ช าติไ ด้ พิจ ารณารับ รองรายงาน
การประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๒
รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ความก้าวหน้าการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ จานวน ๑๑ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านเศรษฐกิจ (๖) ด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข (๘) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม (๑๐) ด้านพลังงาน และ (๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อมาวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จานวน ๒๓ ประเด็น
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติใ ห้เป็ นไปตามนั้ น นอกจากนี้เมื่อ วัน ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐ มนตรี ได้มีมติเห็ นชอบแผน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และมีผลให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
๑.๒ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๖๒ เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทฯ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมอบหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ทั้งนี้ ในการรับฟัง
ความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ให้ดาเนินการร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินการ การประหยัดเวลาและ
งบประมาณต่อไป โดยมีประเด็นในการปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การกาหนดเป้าหมายและตัว ชี้วัด
ในระดับแผน ให้ชัดเจน สามารถวัดผลการดาเนินการได้ (๒) การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ (Big Rock) (๓) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มี
ความสาคัญ รวมทั้ง จัดลาดับความสาคัญของการเสนอกฎหมาย (๔) การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๕) พิจารณาความเห็น
ของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติฯ และ
(๖) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๓ ตามที่สานักงานฯ เสนอ ซึ่งได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการปฏิรู ปประเทศเพิ่มเติ มทุกด้าน ต่ อมาคณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ เมื่ อวันที่ ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๖๓
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จานวน ๑๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๕) ด้านเศรษฐกิจ (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข (๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม (๑๐) ด้านพลังงาน
และ (๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (๑๒) ด้านการศึกษา และ (๑๓) ด้านวัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓.๑-๒
๒. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดขั้นตอนและแนวทางการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
๒.๑ มาตรา ๑๑ การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ (๒) แล้วเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน
สามสิบวัน
(๒) เมื่ อที่ ประชุมร่ วมพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบร่างแผนการปฏิ รู ปประเทศแล้ ว ให้ เสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
(๓) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน และดาเนินการตามมาตรา ๖ วรรคสองต่อไป
ในการดาเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศใน
ด้านนั้น เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการดาเนินการ รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็ น ของประชาชนโดยวิธีการที่ ป ระชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็ นหรือข้อเสนอแนะได้
โดยสะดวกและทั่วถึง ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ด้วย
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดภายหลังพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ (๒) การนับ
เวลาตามที่กาหนดไว้ใน (๑) ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะนั้น
ระยะเวลาการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ตามความจาเป็น
๒.๒ มาตรา ๑๓ ในกรณีมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้น
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว โดยให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขั ดหรือแย้งกับผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ
๓. กรอบระยะเวลาการดาเนินการ
กรอบระยะเวลา
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

การดาเนินการ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จานวน ๑๓ ด้าน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ส่งร่างแรกของการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศฯ กลับมายัง
สานักงานฯ
ระหว่ างวั นที่ ๑๘ สิ งหาคม ถึ ง การรับฟังความคิดเห็นฯ โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ออนไลน์ผ่าน
๓ กันยายน ๒๕๖๓
เว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th/Line @nscr และจดหมายราชการถึงทุกหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กั นยายน ดาเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ รวม ๑ ครั้ง ที่กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายด้านการ
๒๕๖๓
ปฏิรูปละประมาณ ๑๐๐ คน

๓.๑-๓
กรอบระยะเวลา
๘ กันยายน ๒๕๖๓

การดาเนินการ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการปฏิรู ปประเทศ ส่ งแผนการปฏิ รู ปประเทศฉบับปรั บปรุ งมายั งส านั กงานฯ เพื่ อ
เตรียมการเสนอตามขั้นตอนของกฎหมาย
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
เสนอแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทุกคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนฯ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสนอแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภาเพื่อทราบ
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษา

๔. ความก้าวหน้าการดาเนินการ
๔.๑ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ส่งร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้
ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑. การเมือง

๒. การบริหารราชการ
แผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
๑. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการใช้สื่อ
สมัยใหม่ เนื้อหาร่วมสมัย และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยการผลักดันกฎระเบียบที่
สาคัญและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง
๓. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยแนวทาง มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น
๕. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองและ
ผลักดันการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคการเมือง
๑. พลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐเพื่อเป็นแพลตฟอร์มของทุกภาคส่วนสาหรับแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19
๒. การสร้างความยืดหยุ่น คล่องตัว และทันการเปลี่ยนแปลง ในระบบการบริหารราชการ
๓. การเปิดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐเพื่อความยืดหยุ่น คล่องตัว และเชื่อมโยงกัน
๔. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการเชิงพื้นที่โดยประชาชนเพื่อประชาชน
๕. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความรวดเร็ว คุ้มค่า ปราศจากการทุจริต

๓.๑-๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๓. ด้านกฎหมาย

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๕. เศรษฐกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและ ๑.
สิ่งแวดล้อม
๒.
๓.
๔.
๗. สาธารณสุข
๑.
๒.
๓.
๘. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี ๑.
สารสนเทศ
๒.
๓.
๙. สังคม
๑.
๒.
๓.

๑๐. พลังงาน

๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลีย่ นโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษ
ปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคของประเทศไทย (Regional Trading/Investment Center)
การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ โดยการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคกับการรักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
การปฏิรูปการยกระดับการเข้าถึงบริการการบริบาลดูแลสาหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
การกากับดูแลสื่อออนไลน์
การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ
การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้ง
ในและนอกระบบ
ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การปฏิ รู ป การขึ้ น ทะเบี ย นคนพิ ก ารเพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารได้ รั บ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารและความช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมและทั่วถึง
ออกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

๓.๑-๕
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๑๒. การศึกษา

๑๓. วัฒนธรรม กีฬา
แรงงานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ประชาราษฎร์รวมใจต้านภัยทุจริต
เปิดโปง ปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง
กระบวนการยุติธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์
ราชการไทยโปร่งใสไร้ผลประโยชน์
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ และนาไปสู่การจ้างงาน
การปรับเปลี่ยนโฉมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การปฏิรูปการจัดการเรียนการรู้
การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
การปฏิรูปด้านวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมไทย
โครงการส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการ
สร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬา
โครงการพัฒนาโครงข่ายรองรับสังคมของการเสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนและสร้างงานอย่างครบวงจร
โครงการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

๔.๑.๒ รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑. การเมือง
๒.

๓.

๔.
๕.

๖.

๑.
๒.
การบริหารราชการ
๑.
แผ่นดิน
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
ด้านกฎหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
ด้านกระบวนการยุติธรรม ๑.
เศรษฐกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
ทรัพยากรธรรมชาติและ ๑.
สิ่งแวดล้อม

กฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง (เรียงตามลาดับการเสนอกฎหมาย)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ปรับปรุงแก้ไข พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่างพระราชบัญญัติการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....

๓.๑-๖
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๗. สาธารณสุข
๘. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๙. สังคม

๑๐. พลังงาน

๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๑๒. การศึกษา
๑๓. วัฒนธรรม กีฬา
แรงงานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง (เรียงตามลาดับการเสนอกฎหมาย)
๑. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
๓. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สินที่จัดให้แก่ประชาชน พ.ศ. ....
๑. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๘ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(อาทิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อาทิ พระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขล่าสุด ถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘) กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
(พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
๕. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย พ.ศ. ....
๖. ร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี พ.ศ. ....
๗. ร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่ พ.ศ. ....
๘. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่ายจาหน่าย
๙. ร่างกฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code: BEC) พ.ศ. ....
๑๐. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies
(ESCO) มาใช้กับภาครัฐ พ.ศ. ....
๑๑. แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ
๑. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๔
๒. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ. ....
๔. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการกระทาอันเป็น
การฟอกเงิน พ.ศ. ....
๗. ปรับปรุงแก้ไข มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (ศปท. ใน
ทุกระดับ)
๘. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
-

๓.๑-๗
๕. การดาเนินการต่อไป
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศจะนาความเห็นจากการรับฟังผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการ
ปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทุกคณะภายในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๓ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ สาหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) สานักงานฯ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสานักงบประมาณ
ในการจัดทาโครงการเพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปที่ไม่ได้เป็น
กิจกรรม Big Rock สานักงานฯ จะเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูป
รับไปพิจารณาดาเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือ
ความจาเป็นของประเทศ ตามมาตรา ๑๐
ของพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : การด าเนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แผนแม่ บ ทให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ ย นแปลงหรื อ ความจ าเป็ น ของประเทศ ตามมาตรา ๑๐
ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๑.๑ การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็นของ
ประเทศ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) กฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑.๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็ นกรอบในการจั ดทํ าแผนต่ าง ๆ ให้ สอดคล้ องและบูรณาการกั นเพื่ อให้ เกิ ดเป็ นพลั ง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
๑.๒) พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒.๑) มาตรา ๑๑ บัญญัติให้สามารถมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ โดยดําเนินการได้ทุก
๕ ปี หรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์
ด้านหนึ่งด้านใดได้
๑.๒.๒) มาตรา ๑๐ วรรค ๔ บัญญัติให้สามารถดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้
สอดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงหรื อ ความจํ า เป็ น ของประเทศได้ โดยให้
คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
๑.๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กาหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับ
ที่ ๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยมี
การถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านสู่การปฏิบัติแผนระดับต่าง ๆ
โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับ
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนามาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง รวมทั้งมีการกําหนดค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็นที่จะต้องบรรลุอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละห้วงการพัฒนา ห้วงละ
๕ ปี เพื่ อที่ หน่ วยงานของรั ฐจะได้ นํ า ไปใช้ ป ระกอบการจั ด ทํ า แผนระดั บ ที่ ๓ และ
โครงการ/การดําเนินงานให้สอดคล้องกันต่อไป

๔.๑-๒
๒) หลักการในการพิจารณาทบทวนแผนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์
ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป
๒.๑) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙ ) ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่คาดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในหลายมิ ติ สํ านั กงานฯ จึ งได้ ดํ าเนิ นการประเมิ นสถานการณ์ และวิ เคราะห์
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในมิติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ซึ่งส่งผลให้เกิดการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้เครื่องมือ PESTLE และ
SWOT Analysis กั บข้ อมูลสถิติ ผลการศึ กษา งานวิ จั ยต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่ าง
รอบคอบและครอบคลุม ประกอบด้วย (๑) กรอบหลั กการและแนวทางในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-๑๙ (๒) ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษา
ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (๓) กรอบข้อเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจ (เบื้องต้น) ของ
คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ (๔) ผลการศึกษาของ UN เรื่อง COVID-๑๙ Socio-Economic
Impacts of COVID-๑๙ ที่มีต่อประเทศไทย และ (๕) ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบ
จากการเปลี่ ยนแปลงแนวโน้ มของโลก (Impact Assessment) เพื่ อใช้ เป็ นข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมของการจัดทําแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ โดยสรุปผล
การประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ ได้ ดังนี้
๒.๑.๑) ผลกระทบระยะสั้น ประกอบด้วย การลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การหดตัวของเศรษฐกิ จและปริมาณการค้ าโลก ความเสี่ ยงในการปิดกิจการ
โดยเฉพาะ SME การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น จํานวนและความรุนแรงของปัญหาความ
ยากจนเพิ่มสูงขึ้น การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และเศรษฐกิจทวีความรุนแรง ความไม่เพียงพอของระบบการคุ้มครองทางสังคม
ปริมาณการสร้างขยะต่อคน โดยเฉพาะขยะพลาสติกและขยะติดเชื้อ เพิ่มสูงขึ้น
๒.๑.๒) ผลกระทบระยะยาว ประกอบด้วย การเร่งขึ้นของการเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital
Transformation) ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้น ทั้งต่อพฤติกรรมการบริโภค
แนวทางการประกอบธุรกิ จ และรูปแบบการทํางาน การลดความเข้มข้นของ
กระแสโลกาภิวัตน์/protectionism แนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตโลก
การให้ ความสํ าคั ญต่ อความมั่ นคงทางสาธารณสุ ข สภาพแวดล้ อมใหม่ ทาง
เศรษฐกิจมหภาคที่อาจจะประสบภาวะ “๓ Low - การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย” และ “๓ High – อัตราการว่างงาน
หนี้สาธารณะ และหนี้ภาคเอกชน”
๒.๑.๓) จุดแข็งและโอกาส ประกอบด้วย ความสําเร็จในการควบคุมและป้องกันการ
ระบาดของโควิด-๑๙ ความพร้อมของไทยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย ความเป็นมิตรของคนไทย และความต้องการของ
ตลาดโลกโดยเฉพาะด้านอาหารปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการลงทุน
ที่ปลอดภัย (Safe Place)

๔.๑-๓
๒.๒) ความครอบคลุมของยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่
๒.๒.๑) ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ มี ประเด็ นการพั ฒนาที่ ครอบคลุ มถึ งเรื่ องการรั บมื อและ
ปรั บตั วต่ อโรคอุ บัติใหม่แล้ว โดยบรรจุไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
ประเด็นการพัฒนา การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นแผนระดับที่ ๑ ที่เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บู รณาการกั น เพื่ อให้ ประเทศไทยบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ (End) “ประเทศไทยมี
ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ นประเทศพั ฒนาแล้ ว ด้ วยการพั ฒนาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับต่าง ๆ
โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่าย
ระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนามาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง รวมทั้งมี
การกําหนดค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นที่จะต้องบรรลุอย่างเป็นรูปธรรมในแต่
ละห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี เพื่อที่หน่วยงานของรัฐจะได้นําไปใช้ประกอบการ
จัดทําแผนระดับที่ ๓ และโครงการ/การดําเนินงานให้สอดคล้องกันต่อไป
๒.๒.๒) ดังนั้ น การพิจารณาทบทวนแผนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับสู่ ระดับการ
พัฒนาก่อนการระบาดของโควิด-๑๙ และยกระดับการพัฒนาประเทศตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จะเป็นการดําเนินการ
ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Ways) ซึ่งสามารถดําเนินการ
ได้ ตามนั ย ของมาตรา ๑๐ แห่ งพระราชบั ญญั ติ การจั ดทํ ายุ ทธศาสตร์ ชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐ และแผนระดับที่ ๓ (Means) ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องกัน
กับบริบทการพัฒนาประเทศที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
และนาไปสู่การปรับการปฏิบัติ/การดาเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมต่อไปตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
๓) การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็นของ
ประเทศ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑) สํานักงานฯ ในฐานะสํานักงานเลขาคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้จัดให้มีการประชุม
หารือประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เพื่อร่วมหารือการพิจารณาความเหมาะสมของการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงหรื อความจําเป็นของประเทศ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดทําแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วง
ระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ สํานักงานฯ จึงได้ดําเนินการยกร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕”
๓.๒) สํานักงานฯ ได้นําเสนอร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ โ ควิ ด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕” ต่ อที่ ประชุ มร่ ว มคณะกรรมการจั ดทํ า
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้

๔.๑-๔
มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕” และให้นําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติเห็นชอบ ก่อนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๔) ร่ า งแผนแม่ บทเฉพาะกิ จภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โ ควิ ด -๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
๔.๑) หลักการในการจัดทาร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕”
๔.๑.๑) จากผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙ ในข้อ (๒) สํานักงานฯ จึงได้ดําเนินการยกร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทําให้ประเทศไทยสามารถกลับสู่ระดับการพัฒนาก่อน
การระบาดของโควิด-๑๙ และยกระดับการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของ
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรมต่ อไป โดยร่ างแผนแม่ บทเฉพาะกิ จ ฯ
จะมุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม เพื่อให้
ประเทศในระยะต่ อ ไปได้ รั บ การพั ฒ นาให้ ส ามารถ “ล้ ม แล้ ว ลุ ก ไว
(Resilience)” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ “คนมีงานทา สามารถยังชีพอยู่ได้
กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (Economic Transformation)”
๔.๑.๒) ๓ มิติของการพัฒนา ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วย ๓ มิติของการ
พัฒนา ได้แก่ ๑) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการ
บริ หารจั ดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้ สามารถยืนหยัดและต้านทานความ
ยากลําบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ๒) การปรับตัว
(Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา ให้สอด
รับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทัน
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ ๓) การเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อม
เติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
และปั จ จั ย พื้นฐานให้ ส อดรับกับความเปลี่ ยนแปลง เพื่อพลิ กวิกฤตให้ เป็น
โอกาสสํ าหรั บ การพัฒ นาประเทศต่ อไป ซึ่งจะทํ าให้ ประเทศมีการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลัก ๓ ขั้นการพัฒนา ได้แก่ Survival (การอยู่รอด)
Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability (ยั่งยืน)
ทั้งนี้ แนวทางการพั ฒ นาของร่ างแผนแม่ บทเฉพาะกิจ ฯ จะครอบคลุ ม ทั้ ง
(๑) แนวทางที่ ส อดคล้ อ งการด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายย่ อ ยที่
เกี่ยวข้องจากทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายของ ๒๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ต้องเน้นให้ความสําคัญเป็นพิเศษ (Top Priorities) โดยจะเป็นการเสริม
รับกับแนวทางการดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนไทยมีงานทําและ

๔.๑-๕
สามารถยังชีพอยู่ได้ ขณะที่กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมีการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ (๒) แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม
(Emerging Issues) ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-๑๙ อาทิ
การส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่
รวมถึงรักษาการจ้างงานภายในประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-๑๙ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในการสอบสวน
โรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ทั้ งแนวทางการส่ งเสริ มการลงทุ น รู ปแบบการท่ องเที่ ยวที่ สนั บสนุ น และ
การติดตามประเมินผล
๔.๑.๓) ๔ ประเด็นหลักการพัฒนา ซึ่งจะมุ่งเน้นการเติบโตแบบคู่ขนานระหว่าง
เศรษฐกิ จ ฐานรากและอุ ต สาหกรรมที่ จ ะยกระดั บ ขี ด ความสามารถของ
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาคนไทยทั้งในมิติคุณภาพและศักยภาพให้สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศได้เต็มประสิทธิภาพ และการยกระดับ ปัจจัยพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ ด้าน รวมทั้ง เชื่อมโยงกับข้อเสนอ
กิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยสําคัญ (Big rock) ของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการศึกษา โดยมีสรุปได้ ดังนี้
(๑) การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local
Economy) เพื่อลดความเสี่ ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น
การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริม
การจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น
ในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมการจ้างงาน (๒)
การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และ (๓) การกระจายศูนย์กลางความเจริญไปยังเมืองหลักและ
เมืองรอง
(๒) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียม
ความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์ทาง
เศรษฐกิจหลัก (Growth Engines) ที่ไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ
ภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม

๔.๑-๖
ยานยนต์ส มัยใหม่ ประกอบด้ว ย (๑) การส่ งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริ ก ารทางการแพทย์ ค รบวงจร (๒) การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ (๓) การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร
มู ล ค่ า สู ง (๔) การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอาหาร และ (๕) การปรั บ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(๓) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)
ให้ เ ป็ น ก าลั ง หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ โดยการ
ยกระดั บ และปรั บ ทั ก ษะแรงงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ อุ ตสาหกรรมและ
บริ การเป้าหมายที่ไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้ องกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทาง
สังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจําเป็นในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะใน
ด้านรายได้และสุขภาพ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาทักษะแรงงานและ
การเรียนรู้ (๒) การขยายและพัฒนาระบบหลั กประกันทางสั งคม และ
(๓) การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
(๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ กระแสการ
เปลี่ ย นแปลงที่จ ะส่ ง ผลกระทบต่อ ศัก ยภาพของประเทศ อาทิ การ
เร่ ง รั ด พัฒ นาและปรั บ ปรุง โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ สํ าคั ญ การปรั บ ปรุ ง
กฎหมายและการดําเนินงานของภาครัฐ ให้ ทันสมั ย การพัฒ นาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึง การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจํากัด และ
ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
เข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ (๒) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล
(๓) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม (๔) การเสริมสร้างความมั่นคง
และการบริ หารจั ดการความเสี่ ยง (๕) การส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของ
เครือข่ายและภาคีการพัฒนา
๔.๑.๔) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามที่แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทํา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้าง
อาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมี
การวางรากฐานเพื่ อ รองรั บการปรั บ โครงสร้ างเศรษฐกิ จ ใหม่ (Economic
Transformation)” นั้น มีเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผน สรุปได้
ดังนี้

๔.๑-๗
เป้าหมาย

๑)

๒)

๓)

๔)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

๒๕๖๔
๒๕๖๕
คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มี
ไม่เกินกว่า
ไม่เกินกว่า
อัตราการว่างงาน
งานทา กลุ่มเปราะบาง
ร้อยละ ๑.๕
ร้อยละ ๑
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ลดลงไม่น้อยกว่า ลดลงไม่น้อยกว่า
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ
ร้อยละ ๑๐ เทียบ ร้อยละ ๑๐ เทียบ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า
สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม (มาตรา
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
๓๓ ๓๙ หรือ ๔๐) ต่อกําลังแรงงานรวม
ร้อยละ ๔๗
ร้อยละ ๕๐
สร้างอาชีพและกระจาย
ลดลงไม่น้อยกว่า ลดลงไม่น้อยกว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Covariance
รายได้สู่ท้องถิ่น
ร้อยละ ๑๐ เทียบ ร้อยละ ๑๐ เทียบ
of Variation: CV) ของผลิตภัณฑ์จังหวัด
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่ใน
ร้อยละ ๑๐ เทียบ ร้อยละ ๑๐ เทียบ
แต่ละจังหวัดของประเทศ
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า
เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
เข้าสู่ภาวะปกติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
๒๓๖,๐๐๐ บาท ๒๔๕,๐๐๐ บาท
ต่อคน ต่อปี
ต่อคน ต่อปี
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด
ร้อยละ ๔๕
ร้อยละ ๕๐
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ
ร้อยละ ๒.๕ เทียบ ร้อยละ ๒.๕ เทียบ
SMEs
กับปีก่อนหน้า
กับปีกอ่ นหน้า
มีการวางรากฐานเพื่อ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
อัตราการขยายตัวของการลงทุนใน
รองรับการปรับโครงสร้าง
ร้อยละ ๑๐ เทียบ ร้อยละ ๑๐ เทียบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เศรษฐกิจใหม่
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
พัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ร้อยละ ๑.๔
ร้อยละ ๑.๕
ในประเทศ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูง
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ที่มีการพัฒนาสูง
ที่สุด ๓๕ อันดับ
ดิจิทัล (Digital Evolution Index)
ที่สุด ๓๕ อันดับ
แรก โดยมีอันดับดี
แรก
ขึ้นจากปีก่อนหน้า
อยู่ในกลุ่มประเทศ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ที่มีการพัฒนาสูง
ที่มีการพัฒนาสูง
ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและ
ที่สุด ๔๕ อันดับ
ที่สุด ๔๕ อันดับ
เป็นภาระในการดําเนินธุรกิจ
แรก โดยมีอันดับดี
แรก
ขึ้นจากปีก่อนหน้า

รายละเอียดร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๑-๑

๔.๑-๘
๔.๒) โครงการรองรับการดาเนินการตามร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕” เพื่อให้การพัฒนาและฟื้นฟู
ประเทศสามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและบรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การระบาดของโควิด-๑๙ จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกั นในแต่ละ
ห้วงเวลาบนเงื่อนไขการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทรัพยากร ข้อมูลผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศที่ชัดเจน ดังนั้น โครงการรองรับการดาเนินการตามร่างแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มการดําเนินงาน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการ
บริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงสังคม ดังนี้
๔.๒.๑) โครงการภายใต้ พระราชกาหนดอานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไ ข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเ ศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิดได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากกระบวนการการจัดหา
งบประมาณรายจ่ ายในกระบวนการงบประมาณปกติ จะต้ องอาศั ยระยะเวลา
ดําเนินการซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยหนึ่งในแผนงานที่ระบุใน พ.ร.ก. ฉบั บนี้ คือแผนงานที่ ๓ กรอบวงเงินฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินโดยภาครัฐ
เข้ าสู่ ระบบเศรษฐกิจในช่ วงเวลาที่ เหลืออยู่ก่ อนเริ่ มปีงบประมาณประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในขั้นต้น โดยมีแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ทั้งในมิติ
ของห่วงโซ่การผลิตและพื้นที่ ดังนี้
. แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน (วงเงิน
ล้านบาท)
เกษตรทฤษฎีใหม่ ( . แสนไร่)
การจ้างงาน (
ราย)
อุตสาหกรรม
โครงการตาม
โลจิสติกและ
เศรษฐกิจฐาน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
Big Data เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ํา/
ความต้องการ
ตําบล
Digital Platform
ราก โครงการ
(15,548
ราย)
ของชุ
ม
ชน
ยากจน
ระดั
บ
ตํ
า
บล
(14,510
ราย)
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ยกระดับ
เพื่อเชื่อมโยงชุมชน
กองทุ
น
เศรษฐกิจสังคม
เ ้าระวังสร้างแนวกันไฟ
พัฒนาปาไม้ สร้างงาน สร้างรายได้
กับตลาด
หมู่บ้าน
รายตาบล
โคก หนอง นา โมเดล
สร้างรายได้ชุมชน (
ราย)
(
ราย)
โครงการอื่นๆ จากพื้นที่
หมายเหตุ* โครงการตัว อียงอยู่ระหว่างคณะทํางานเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง
. แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (วงเงิน
ล้านบาท)
เศรษฐกิจชีวภาพ / BCG
ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
เกษตรแปลง
ผลิตภัณ ์
พื้นที่
พื้นที่ท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าการ
ใหญ่ สมัยใหม่
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
เชื่อมโยง
ต้นแบบคุณภาพ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
NEC
พั นากลุ่มเกษตรกรเพื่อการแปรรูป
(เหนือ)
ล ลิตทางการเกษตร
- พั นา
- พื้นที่ท่องเที่ยว
NeEC
การพั นา
- ยกระดับนวัตกรรม - ยกระดับ
- เกษตรแปลง
กลไกเพื่อ - Bio refinery
(อีสาน)
ปลอดภัย (Safety
นวัตกรรมการ ลิต
- นวัตกรรมการ Zone)
แหล่งท่องเที่ยวโดย
นวัตกรรม
ให ่/สมัยใหม่
สนับสนุน - นวัตกรรมการ ลิตกา ชีวภาพ
สินค้าเกษตรสู่ตลาด
เพื่อการ
ลิ
ต
สิ
น
ค้
า
ใช้
โ
ปรตี
น
จากแมลงใน
ชุมชนเชิง
เข้าสู่
- ศูนยข้าวชุนชน
- พื้นที่ต้นแบบสําหรับ
อย่างยั่งยืน
สร้างสรรค
เกษตรสู
ต
่
ลาด
อุ
ต
สาหกรรมอาหารสั
ต
ว
สร้
า
งสรรค
สู
ต
่
ลาด
เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวหลัง
- การ ลิตพืชพัน ุ
และ
อย่
า
งยั
ง
่
ยื
น
SEC
วิกฤตโควิด- ของ
ชีวภาพ
ส่งเสริมการ
- เส้นทางท่องเที่ยว
ยกระดับ
ดีสนับสนุน
อุ
ต
สาหกรรมปาล
มน
ามั
น
สู
่
(ใต้)
โลก
- ส่งเสริมอัต
รวมกลุ่มเพื่อการ
ลิตภั
ศูนย
ทางประวั
ต
ศ
ิ
าสตร
ให้กับเกษตรกร
Oleo chemical แบบครบวงจร
ลักษ สินค้า - พัฒนาศักยภาพแหล่ง
สิ่งทอ อัต
ลิตปุยอินทรีย
นวัตกรรม
และวั น รรม
และแรงงานคืน
และเพิ่มขีด
ลักษ
ท่
อ
งเที
ย
่
วเรี
ย
นรู
ด
้
า
้
น
ลิ
ต
หั
ว
CWEC
ถิ่น
Smart Farm ู้
- ยกระดับเศรษฐกิจในพืนที่ระเบียง ความสามารถ สัตว์ปา
- จ้างงานเพื่อการ
ชุมชน เพื่อ
(กลางเชือ
ปลูกไม้ ลในพืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก ทางการค้า
- บริการดินและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิง
ตะวัน
จุลินทรีย
- Carrying Capacity
ภาคตะวันออก
ด้วย BCG โมเดล
ท่องเที่ยว
ตก)
ปุยเพื่อชุมชน
สร้
า
งสรรค
เมืองต้นแบบ
- ขับเคลื่อน Agro Innopolis
. แผนงานกระตุ้นอุปโภคบริโภค กระตุ้นการท่องเที่ยว (วงเงิน

.

ล้านบาท)

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โครงการกําลังใจ

๔.๒.๒) โครงการประจ าปี งบประมาณปี ๒๕๖๔ ปั จจุ บันอยู่ ระหว่ างกระบวนการ
งบประมาณที่ได้มีการปรับปรุงสาระของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้ ส ามารถรองรั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศในช่ ว ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อันเกิดจากการระบาดของโควิด ๑๙ ได้อย่างมี

๔.๑-๙
ประสิ ทธิภาพมากขึ้ น ตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่ อวั นที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
โดยสํ านั กงานฯ จะดํ าเนินการร่ วมกั บสํ านั กงบประมาณในการจัดทํ ารายการ
โครงการสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ต่อไป
๔.๒.๓) โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ สํานักงานฯ ได้ดําเนินการจัดทํา
ร่างรายการโครงการสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ
แผนแม่บทฯ สํานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย
(๑) รายการโครงการสาคัญ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ (Top Priorities)
เนื่องจากสามารถส่งผลให้ประเทศไทยสามารถกลับสู่ระดับการพัฒนาก่อน
การระบาดของโควิด-๑๙ และยกระดับการพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
(๒) โครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับการดําเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายของ ๒๓ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(รายละเอียดปรากฏตามในวาระ ๔.๑.๒)
๕) แนวทางการดาเนินการต่อไป
๕.๑) สํานักงานฯ จะดําเนิ นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เพื่อนําความ
คิดเห็นมาประกอบการจัดทําร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
๕.๒) สํานักงานฯ จะนําเสนอร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ต่อคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๔.๑.๒ โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑) ความเป็นมา คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน
จัดทําโครงการสําคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมายร่วมกันใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ (๒) การจัดทําโครงการ
สํ าคัญตามการวิเ คราะห์ ห่ ว งโซ่ค วามสั มพั นธ์และช่องว่างการพัฒ นาต่อการบรรลุ เ ป้าหมาย
(๓) การจั ด ลํ าดับ ความเร่ งด่ว นของโครงการสํ าคัญ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี รวมทั้งมอบหมายให้ สํานักงานฯ ดําเนินการจัดทําโครงการสําคัญร่วมกับ หน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ และสํานักงบประมาณ เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามแนวทางการดําเนินการงาน
๒) การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี สํานักงานฯ ได้ดําเนินการแจ้งทุกหน่วยงานของรัฐในระดับ
กรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดทําโครงการสําคัญและ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพแผนแม่บทฯ
ทั้ง ๓ ระดับ เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการดําเนินการตามแนวทางฯ และ

๔.๑-๑๐
สามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดําเนินการผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงการสําคัญประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนําไปสู่การบรรลุ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๒.๑) แนวทางที่ ๑ การมองเป้าหมายร่วมกันในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๑) การด าเนิ น งาน สํ านั กงานฯ ได้ จั ดทํ าเอกสารประกอบการพิ จ ารณาความ
เกี่ ยวข้ องของหน่ ว ยงานที่ มี ต่ อการบรรลุ เป้ าหมายแผนแม่ บทย่ อยทั้ ง ๑๔๐
เป้ าหมาย เพื่ อให้ หน่ ว ยงานวิ เคราะห์ เป้ าหมายแผนแม่ บทย่ อยที่ ห น่ ว ยงาน
สามารถช่ วยขับเคลื่ อนให้ บรรลุ ได้ตามภารกิ จ และหน้ าที่ ของหน่ วยงาน โดย
สามารถพิจารณาวิเคราะห์ ความเกี่ยวข้องได้ทั้งความเกี่ยวข้องหลั กและความ
เกี่ยวข้องสนับสนุน
๒.๑.๒) ผลการดาเนินงาน
(๑) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าแจ้งผลการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น ๒๓๑
หน่วยงาน หรือร้อยละ ๗๕ จากทั้งหมด ๓๑๐ หน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเลือกความเกี่ยวข้องทั้งหลักและ
สนับสนุ น จํานวน ๑ เป้าหมาย คื อ ภาคธุรกิจ มีบทบาทสํ าคัญ ในการ
ลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น และมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มีหน่วยงาน
เลือกความเกี่ยวข้องหลัก (เลือกเฉพาะความเกี่ยวข้องสนับสนุน) จํานวน
๑๖ เป้าหมาย เช่น ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลใน
ด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น ความยั่งยืนทางภูมิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ ใช่รายใหญ่
เฉลี่ ย ต่ อปี เพิ่ มขึ้ น ประชาชนมี ความรู้ สุ ขภาพ เมื องในพื้ นที่ เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น และ
ระดับความมั่นคงด้านน้ําในเขตเมืองเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(๒) หน่วยงานทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรมตระหนักรู้ ว่าหน่วยงานมี
ความเกี่ยวข้องกับการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใดให้บรรลุ
รวมทั้งเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางานของหน่วยงานใน
การมองเป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ ให้ นํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ยุทธศาสตร์ชาติภายในปี ๒๕๘๐ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแผนระดับที่ ๓
และการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ)

๔.๑-๑๑
๒.๒) แนวทางที่ ๒ การจั ดทาโครงการสาคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ และ
ช่องว่างการพัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย
๒.๒.๑) การดาเนินงาน
(๑) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย สํานักงานฯ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
เจ้ าภาพทั้ ง ๓ ระดั บ เพื่ อร่ วมกั นวิ เคราะห์ และจั ดทํ า ห่ วงโซ่ คุ ณค่ าของ
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารห่วงโซ่คุณค่าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายจัดส่งมายังสํานักงานฯ และจาก
เอกสารวิชาการ อาทิ งานวิจัย ผลการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบหลักการการ
จัดทําโครงการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้มีความสอดคล้องกันต่อไป
(๒) โครงการ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าจัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ
สําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand) ของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเป็น
ข้อมูลตั้งต้นประกอบการจัดทํา ร่วมกับข้อมูลสถานะการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย เอกสารเชิงวิชาการ ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาโครงการ
เป็นการดาเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Data Driven) และนําเข้า
ข้อมูลรายละเอียด (ร่าง) โครงการสําคัญในระบบ eMENSCR โดยจาเป็นต้อง
ผ่ านความเห็ น ของหั วหน้ าส่ วนราชการ (M๗) เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการคั ดเลื อกโครงการส าคั ญและจั ดล าดั บความส าคั ญของ
โครงการสาคัญของสานักงานฯ ในแนวทางที่ ๓ ต่อไป
๒.๒.๒) ผลการดาเนินงาน
(๑) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่
ส่งผลต่ อการบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย ที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบและปัจจัยที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่กําหนดภายในปี ๒๕๖๕
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๑-๒)
(๒) หน่วยงานตระหนักรู้หลักการ วิธีการจัดทา เงื่อนไขและลักษณะของ
โครงการ/การดาเนินงานสาคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบูรณาการดําเนินงาน
กระบวนการคิดและวางแผนโครงการ/การดําเนินงานที่จะสามารถส่งผล
ต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ยฯ ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมี
รายการโครงการสาคัญจาแนกตามรายปัจจัยของทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย ๒๓
ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่หน่วยงานนําเข้าระบบ eMENSCR และผ่านการ
เห็นชอบของผู้บริหาร (M๗) รวมจานวน ๓,๔๒๘ โครงการ

๔.๑-๑๒
๒.๓) แนวทางที่ ๓ การจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ
๒.๓.๑) การดาเนินงาน สํานักงานฯ นําโครงการที่หน่วยงานนําเข้าผ่านระบบ eMENSCR
พร้อมผ่านการอนุมัติ M๗ ทั้ง ๓,๔๒๘ โครงการ วิเคราะห์และพิจารณาให้
คะแนนโครงการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสําคัญ (Checklist) ร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จําแนกตาม ๑๔๐ เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย โดยใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ประกอบการดําเนินการ และ
นําคะแนนของทั้ง ๓,๔๒๘ โครงการ มาดําเนินการตามกระบวนการทางสถิติเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกโครงการสําคัญของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
๒.๓.๒) ผลการดาเนินงาน
รายการโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุ เป้ าหมายแผนแม่ บทย่ อยทั้ ง ๑๔๐ เป้ าหมายได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม
รวมจํานวน ๕๗๑ โครงการ จากทั้งหมด ๓,๔๒๘ โครงการ รวมทั้งโครงการสาคัญ
ที่ยังขาดหาย (Missing Link) จําแนกตามปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทย Final Value Chain Thailand) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อเป็น
ข้ อมู ลประกอบการดํ าเนิ นการจั ดทํ าโครงการตามกระบวนการงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปิดช่องว่างการดําเนินการ (Gap) ที่เหมาะสม
ต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๑-๒)
๓) โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โครงการสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหมด ๕๗๑ โครงการ สามารถจําแนกเป็น (๑) โครงการสาคัญประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ
(Top Priorities) รวม ๒๕๐ โครงการ และ (๒) โครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ
ที่สอดคล้องกับการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายของ ๒๓
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวม ๓๒๑ โครงการ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๑-๒)
๔) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทา
และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
จากข้อมูลรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทํา
และการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี ๒๕๖๒
ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ สรุปได้ว่า การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการส่งผลต่อ
การดําเนิ นการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔.๑-๑๓
รวมทั้ง ในการดาเนินเพื่อกาหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป สานัก
งบประมาณควรดาเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ เพื่อให้ การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณสอดคล้องกับการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
๕) แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการสาคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินการ
โครงการสําคัญเป็นไปได้อย่างเป็นระบบและมีความบูรณาการ นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๕ แนวทาง ดังนี้
๕.๑) มอบหมายสํานักงบประมาณพิจารณาจั ดสรรงบประมาณรองรับการดําเนินการโครงการ
สําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จํานวน ๕๗๑ โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษ
หรื องบประมาณแบบบูรณาการเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก
กับโครงการสํ าคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕”
๕.๒) มอบหมายสํานักงบประมาณใช้ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕” และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand) เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป ซึ่งต้องครอบคลุ มทุกปัจจัยและองค์ประกอบของห่ วงโซ่ คุณค่าของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
๕.๓) มอบหมายสํานักงานฯ ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานที่มีโครงการสําคัญ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้
อย่างเป็นรูปธรรม จัดทํารายละเอียดโครงการสําคัญ จํานวน ๕๗๑ โครงการ โดยใช้ข้อมูล
ตั้งต้นจากระบบ eMENSCR ในการดําเนินการให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
๕.๔) ทุกหน่วยงานของรัฐ จัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปี ตามกระบวนการที่กําหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห ารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดี (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๕) มอบหมายสํ านั กงานฯ ในฐานะสํ านั กงานเลขานุ การคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ดําเนิ นการขับเคลื่ อนการดําเนินงานให้ บรรลุ เป้าหมายยุ ทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ร่วมหน่วยงานเจ้าภาพแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนตาม
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นกรอบการดําเนินงานต่อไป

๔.๑-๑๔
๔.๑.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๑) ขอความเห็น ชอบการแก้ไขเพิ่มเติ มแผนแม่บทให้ สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงหรือความ
จําเป็น ของประเทศ โดยให้สํ านักงานฯ ดําเนินการจัดทํา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน
รูปแบบเฉพาะกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๒) ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการ
สําคัญตามที่สํานักงานฯ เสนอ
๓) มอบหมายให้ สํ านั กงานฯ นํ าเสนอผลการพิจารณาตามข้อ ๑) และ ๒) ต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
รายการโครงการสาคัญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565
สวนที่ 1 โครงการสําคัญประจําป 2565 ที่สอดคลองกับแผนแมบทเฉพาะกิจฯ 250 โครงการ
โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

1.การเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
1.1 การสงเสริมการจางงาน

1.2 การชวยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)

Emerging สงเสริมการจางงานใหม โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และกลุมบัณฑิต ประเด็นเกิดใหม
issue จบใหม รวมถึงรักษาการจางงานภายในประเทศเดิม โดยเฉพาะ ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ
ในสาขาที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

110401

โครงการ“การพัฒนากําลังคนดานการแพทยแผนไทยและสปาเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)”

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

Emerging ปรับโครงสรางตลาดแรงงาน โดยโยกยายแรงงานไปสูภาคการผลิตที่มี
issue ผลิตภาพ รายได และใชทักษะสูงกวา

170101 พัฒนาฐานขอมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
เพื่อจําแนกแรงงานที่ตองการความชวยเหลือไดอยางแมนยํา
รวมถึงจับคูความตองการของผูหางานกับผูจางงาน (job
matching) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

110401

โครงการพัฒนากัญชงสูพืชเศรษฐกิจใหมจังหวัดขอนแกน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

Emerging กลไกการติดตามประเมินผลใหสะทอนสถานการณและนําไปสูการพัฒนา ประเด็นเกิดใหม
issue ดานแรงงานของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ

110501

โครงการการพัฒนาชุมชนตนแบบสําหรับผูสูงอายุในภาคใต(โครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นํารองชุมชนในจังหวัดตรังสตูลและกระบี่)

110501

โครงการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

110501

โครงการ“การพัฒนาและประยุกตใชActiveAgeingIndex(AAI)เพื่อ
การออกแบบระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว
(LongTermCares:LTCs)”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

110501

โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

110501

โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเปนผูดแู ลเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธสอง
รุนสรางคุณคาชีวิตตามแนวคิด:ศูนยดูแลคนสองวัย
(IntergenerationcareCenter)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

110501

โครงการพัฒนาทักษะความรูความสามารถการทํางานและการเปน
ผูสูงอายุที่มีพลัง(ActiveAgeing)

กรมกิจการผูสูงอายุ

110501

โครงการการสํารวจภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดที่อยูในกลุมภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตอนบนเพื่อเสริมสรางรายไดแกผูสูงอายุกรณีศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลพบุรี

080201 โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทยเชื่อมโลกดวยการคา
การลงทุนระหวางประเทศ

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย

080101

โครงการเรงการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผูประกอบการอัจฉริยะ

080201 โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro
Entrepreneurs

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม

080101

โครงการเสริมสรางรากฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสู สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตลาดความงามโลก(THAILAND SMEs Step up to World Beauty
Market)

080101

โครงการประเทศไทยกาวไกลสรางอาชีพเชื่อมตลาดเพิ่มรายไดเพื่อ
ชุมชนมืออาชีพยั่งยืนดวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมในการเริ่มตนธุรกิจ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องคการมหาชน)

โครงการการยกระดับสินคาและบริการ โอทอป (OTOP) ดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

080101
080102

ส่วนที 1 หน ้า 1/44

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง(สป.อว.)

ประเด็นเกิดใหม
ยังไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

110402 เสริมสมรรถนะแรงงานดวยเทคโนโลยีรองรับการทํางานในศตวรรษที่21

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

220101 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกํากับดูแลธุรกิจดิจิทัล

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

080401 โครงการ SME Access เพื่อสงเสริม SME เขาสูการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

080102

โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการสมัยใหม

080102

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทยดวย
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ดิจิทัล (Digital for SME)
โครงการสงเสริมเกษตรกรผูประกอบการไทยเรงตอยอดใชประโยชน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
FTA
โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพตามความตองการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

080303
090302

1.3 การกระจายความเจริญศูนยทาง Emerging สรางตําแหนงงานในภูมิภาคตางๆ เพื่อรองรับผูวางงาน แรงงาน ประเด็นเกิดใหม
ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ
เศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง issue คืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

160201

การใชประโยชนของวัตถุดบิ พื้นถิ่นอยางคุมคาและตอยอดพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

160201

โครงการจัดการองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

160201

โครงการ“พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยภาคีเครือขาย”

กรมการพัฒนาชุมชน

060101

โครงการพัฒนาเมืองใหมอัจฉริยะ

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Emerging เสริมสรางจุดเดนทางเศรษฐกิจของแตละภาคหรือกลุมจังหวัด โดยการ
ประเด็นเกิดใหม
issue พัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงผูประกอบการในพื้นที่ (Cluster) เพื่อ
ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ
สรางศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสรางการจางงานในระยะยาว
120101 โครงการพัฒนากําลังคนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงวิถีใหม(CoastalTourism)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู( เมืองเดิม)

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

120101 EECสูประตูนวัตกรรม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พัฒนาผูประกอบการที่สําเร็จการศึกษาผานการยกระดับทักษะความ
ตะวันออก
ชํานาญการริเริ่มระบบนิเวศและโปรแกรมความเปนผูนําระดับนานาชาติ

ขยายผลเทคโนโลยีรับมือภัยพิบตั ิทางน้ําและอากาศเพื่อความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอมของเมือง(InnovationforGreenandSmartCity)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

120101 สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ส่วนที 1 หน ้า 2/44

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)
2.1 การสงเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทยครบวงจร

040201 สงเสริมการผลิตสินคาและบริการทางสุขภาพที่ผูบริโภคมี
แนวโนมความตองการเพิ่มสูงขึ้น

ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

040201

สรางอุตสาหกรรมการแพทยใหมบนฐานการกาวกระโดดของ
เทคโนโลยีดานชีววิทยาศาสตร

040201 ขยายชองทางการตลาดทั้งการแพทยแผนปจจุบันและการแพทย ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
แผนไทย

040201

การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สมุนไพรสําหรับการใชประโยชนทางสุขภาพและการแพทย

Emerging เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เชน การทองเที่ยวเชิง
issue สุขภาพ และอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

2.2 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคและเนนคุณภาพ

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร
(องคการมหาชน)

ประเด็นเกิดใหม
ยังไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

040201 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยไทย โดยการพัฒนาตอยอด
เทคโนโลยีจากตางประเทศ (Technology Localization)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

040201 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพและความ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทยดวยระบบคุณภาพ OECD GLP
เทคโนโลยีแหงชาติ

040201 โครงการ “พัฒนาการผลิตเซลลมาตรฐานลักษณะเฉพาะ(highly
selected) สําหรับใชในหองปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่วประเทศ”

สภากาชาดไทย

040201 โครงการสรางศักยภาพการแขงขันอุตสากรรมทางการแพทย Medical
Hub ในระดับภูมิภาคดวยมาตรฐานสากล

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

050101 โครงการสรางรายไดจากการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค
ผานตลาดมูลคาสูง

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน(องคการ
มหาชน)

050601

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรทางทะเลเพื่อ
ความปลอดภัยและยั่งยืนภายใตนโยบายดานความปลอดภัยและการ และกีฬา
พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน(Promote the Eco -Tourism for
Safety & Sustainability)

Emerging เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการทองเที่ยวทั้งระบบ ใหมุงเนนที่
issue เชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ ทั้งแนวทางการสงเสริมการลงทุน รูปแบบ
การทองเที่ยวที่สนับสนุน และตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล

ประเด็นเกิดใหม
ยังไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

050101 เพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยว

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

050603

กระจายพื้นที่และชวงเวลาทองเที่ยว

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

Emerging เสริมสรางการมีสวนรวมของเมืองรองและทองถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อ
issue กระจายรายไดไปยังชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นเกิดใหม
ยังไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

050101 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร

050603

ขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

050101 สงเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

050603

กระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยวไทย

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

050101 สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวสัมผัสประสบการณจังหวัด

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา

050301

ขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมสุขภาพ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

050101 โครงการ“สรางสรรคนวัตกรรมและเพิ่มมูลคาวิถีไทย”

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

050301

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

050101 โครงพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน(องคการ
มหาชน)

050301

โครงการการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวยการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกครบวงจร

กระทรวงสาธารณสุข

050101 การเลาเรื่องทองเที่ยวใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนตามแนวทางการเพิ่มมูลคาทุนวัฒนธรรมทองถิ่นและ และกีฬา
เศรษฐกิจสรางสรรคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

050301

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวน้ําพุรอน

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

050101 โครงการพัฒนาอัตลักษณเมืองเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยาง
สรางสรรค

กรมการทองเที่ยว

050301 โครงการอาบน้ําพุรอนมากอน เมืองทองเที่ยววิถีใหมใสใจสุขภาพ
จังหวัดระนอง

050101 โครงการ Smart Tourism Village

กรมการทองเที่ยว

ส่วนที 1 หน ้า 3/44

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

050101 พัฒนาตอยอดสินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมดวย
ทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

050401 ขยายฐานตลาดนักทองเที่ยวกลุมนิยมความหรูหรา

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

Emerging ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในการสอบสวนโรค ประเด็นเกิดใหม
issue และติดตามกลุมเสี่ยงอยางทั่วถึงและครอบคลุม
ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ

2.3 การยกระดับภาคการเกษตรสู
เกษตรมูลคาสูง

050603 การบริหารจัดการการทองเที่ยวพื้นที่เกาะอยางยั่งยืน :
กรณีศึกษาหมูเกาะฝงทะเลตะวันออกและเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอันดามัน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

030601 โครงการสนับสนุนระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

กรมปศุสัตว

030101

030601 โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

030601 โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณผลผลิตสินคาเกษตร

030501 โครงการตนแบบเกษตรอัจฉริยะ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

030101 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณและสินคา กรมประมง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

030501 โครงการตนแบบเกษตรอัจฉริยะ(กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาตนแบบ
เกษตรอัจฉริยะ)

กรมสงเสริมการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

030101 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นและ กรมสงเสริมการเกษตร
สินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร(กิจกรรมการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
ตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น)

030501 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

030601 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(ZoningbyAgri-Map)

กรมหมอนไหม

030101 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลคาการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอ
พื้นเมือง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030501 โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลรักษาไมผล

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

030601 โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะหผลกระทบจากการใช
นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

030101 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญา
ทองถิ่น

กรมปศุสัตว

030501 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแก
เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

การยางแหงประเทศไทย

โครงการผลิตพันธุหมอนและไขไหมพันธุดีระบบSeedAreaป2565

กรมหมอนไหม

030601 โครงการเชื่อมโยงและขยายชองทางการตลาดสินคาเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
(กิจกรรมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร(ตลาด
เกษตรกร))

030101

โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณและ กรมหมอนไหม
สินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรดานหมอนไหมป2565

030501 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร(กิจกรรมการสงเสริมการใชเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร)

กรมสงเสริมการเกษตร

030601 โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ(กิจกรรม การยางแหงประเทศไทย
การสงเสริมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ)

030101

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นและ กรมหมอนไหม
สินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรดา นหมอนไหมป2565

030501 โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมและระบบอัจฉริยะในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตลอดหวงโซอุปทาน

กรมประมง

030601 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญปงบประมาณ
พ.ศ.2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

030101 โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร

030502 โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุด(ี พืชประมงปศุสัตว)ดวยเทคโนโลยี
สมัยใหมใหแกเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

กรมวิชาการเกษตร

030601 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

030101 โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณและ กรมทรัพยสินทางปญญา
สินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

030502 โครงการสงเสริมออยพันธุดีของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายสูเกษตรชาวไรออย

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

030601 โครงการ“จัดทําฐานขอมูลยางพารา(BigDataCenter)”

การยางแหงประเทศไทย

030101

โครงการสงเสริมศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตรอัตลักษณพื้น
ถิ่นสูตลาดยุคใหมดานหมอนไหมป2565

กรมหมอนไหม

030502 โครงการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช

กรมการขาว

030601 โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ

กรมประมง

030201

โครงการ“สงเสริมชองทางการตลาดเครือขายเกษตรอินทรีย
ภาคเหนือตอนบนดวยกลไกประชารัฐ”

กรมการพัฒนาชุมชน

030502 โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากดวยเทคโนโลยีsmartfarmผูปลูก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
ไมผลในพื้นที่ภาคตะวันออก
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030601 โครงการความรวมมือพัฒนาตําบล(Smarttumbon)

กรมพัฒนาที่ดิน

030201

โครงการ“สงเสริมชองทางการตลาดเครือขายเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือตอนลางดวยกลไกประชารัฐ”

กรมการพัฒนาชุมชน

030401 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและน้ํายาง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030601 โครงการธนาคารหมอนไหมป2565

กรมหมอนไหม

030201 การสรางแพลตฟอรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑอาหารเกษตรและการ
แปรรูปใหมีมาตรฐานและปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพในทองถิ่น
(FromFarmtoCustomer)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030401 โครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ส่วนที 1 หน ้า 4/44

กรมการขาว

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

030601 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

กรมพัฒนาที่ดิน

030201

ขยายผลเพื่อใชเปปไทดตานจุลชีพ(antimicrobialpeptide)ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตวเพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030601 โครงการการติดตามและวิเคราะหสถานการณแนวโนมภาคเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

030201

โครงการพัฒนาแหลงผลิตลูกพันธุสัตวน้ําในชุมชน

กรมประมง

030601 ติดตามประเมินผลโครงการสําคัญภายใตแผนแมบทดาน
การเกษตร

030201 การนํารองขยายผลการพัฒนาชุดตรวจสารเคมีปนเปอนในอาหาร
อยางรวดเร็วสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030201

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

กรมประมง

030201

โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพบนฐานความรูและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการ
มหาชน)

030201

การนํารองเพื่อการใชชีวภัณฑผสมผสานแบบบูรณาการสําหรับพืชผัก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)
เศรษฐกิจและไมผลมูลคาสูง

030201

การพัฒนาสารชีวภัณฑที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและกําจัดแมลง
ศัตรูพืชโรคพืชและวัชพืช

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030201

การยกระดับผักและผลไมไทยดวยThaiGAP/GlobalGAP:โอกาส
สําหรับพัฒนาเกษตรกรรมสูความยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030202

โครงการสรางความเชื่อมั่นสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยสูตลาด
ทั้งในและตางประเทศ

กรมประมง

030202

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการสงเสริมสินคาเกษตรเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยเกษตรอินทรียและระบบตรวจสอบยอนกลับกิจกรรมเตรียม
ความพรอมเกษตรเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ
การตรวจรับรองมาตรฐาน

030202

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
การจัดตั้งหนวยทดสอบคุณประโยชนและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรไทย เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

030202

โครงการสรางความเชื่อมั่นสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยสู
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
ผูบริโภค/กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพสําหรับการ
ทดสอบทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ
การเกษตรและอาหาร

030401

สงเสริมใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารปรับตัวใหสอดคลอง ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
กับความตองการของผูบริโภคยุคใหม และมุงสูธุรกิจอาหารมูลคาสูง
อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional foods) และอาหารทางการ
แพทย (Medical foods)

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2.4 การสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร Emerging ชวยเหลือดานสภาพคลองโดยการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน ประเด็นเกิดใหม
issue เพือ่ เพิ่มกําลังการผลิต และการจางงาน
ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ

030401 ขยายตลาดขาวอินทรียและขาวสีในตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ

030401 สงเสริมศักยภาพผูประกอบการ ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูง

ส่วนที 1 หน ้า 5/44

ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

030401 โครงการยกระดับสินคาเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

030602 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร
ปงบประมาณพ.ศ.2565(กิจกรรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุนใหมและ
ผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินคาชุมชน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

030602 โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณกลุมเกษตรกรและ
ธุรกิจชุมชน

กรมสงเสริมสหกรณ

030602 โครงการสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกตรกรใหมีความเขมแข็ง
ตามศักยภาพ

กรมสงเสริมสหกรณ

030602 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร

กรมสงเสริมสหกรณ

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)
030602 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจยาง

การยางแหงประเทศไทย

030602 โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร

กรมประมง

030602 โครงการยกระดับความสามารถดานการเงินการบัญชีเพื่อเสริมสรางความ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
เขมแข็งแกสหกรณและสถาบันเกษตรกรประจําปงบประมาณ2565
030401 โครงการเพิ่มผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและมูลคาวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง

030401 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณเพื่อยกระดับสหกรณที่ดําเนิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ํานมดิบ
ปงบประมาณพ.ศ.2565
030401 โครงการสงเสริมการทําเกษตรผสมผสานปลูกโกโกแซมมยางพาราและ
การแปรรูปโกโกรองรับอุตสาหกรรมโกโกในอนาคต
2.5 การปรับอุตสาหกรรม
ยานยนตไปสูอุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม

Emerging ชวยเหลือผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยที่ไดรับ ประเด็นเกิดใหม
issue ผลกระทบจากการเปลี่ยนผานไปสูอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ
อาทิ ผูผลิตชิ้นสวนรถยนต และผูใหบริการซอมแซมและ
บํารุงรักษา

Emerging สนับสนุนการปรับตัวของผูประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรม ประเด็นเกิดใหม
issue ยานยนตและอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องใหพรอมสําหรับ ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ
การผลิตยานยนตสมัยใหม ทั้งยานยนตไฟฟาและยานยนตขับเคลื่อน
อัตโนมัติ พรอมทั้งกระตุนการลงทุนใหมๆ ดวยการใหสิทธิประโยชน
ที่จําเปน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Emerging สงเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบไปสูยานยนต ประเด็นเกิดใหม
issue สมัยใหม โดยการปรับระเบียบกฎหมาย สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อาทิ เทคโนโลยีแบตเตอรี่และมอเตอร กระตุนอุป
สงคของผูบริโภคในประเทศ จัดใหมีสถานีบริการอัดประจุที่ทั่วถึง พรอมทั้ง
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนตกับสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อขยาย
ฐานอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมตอเรือ อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
3.1 การพัฒนาทักษะแรงงานและ
การเรียนรู

120101 โครงการสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร(Coding)

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี(สสวท.)

110401

โครงการการสรางความเขมแข็งกําลังคนและชุมชนทองถิ่นดวย
มาตรฐานอาชีพ

สํานักนายกรัฐมนตรี

120101 โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรู
ศตวรรษที่21

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี(สสวท.)

120101 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอยางตอเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
วิชาชีพMOOCsforTeachers(M4T)

สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

110401

โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

120101 โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยีและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี(สสวท.)

120101 งานพัฒนาและเชื่อมโยงหองสมุดออนไลนแหงชาติ

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

110401

พัฒนาฝมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กระทรวงแรงงาน

120101 โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/NewSkill)

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)

120101 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูสาธารณะออนไลนของ
ประเทศไทยPublicLearningPortal

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

110401

พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรีและ
ครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

120101 โครงการการยกระดับความเปนเลิศดานดิจิทัลสําหรับครูและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ขั้นพื้นฐาน
ที่21

040601 พัฒนาศักยภาพชางเชื่อมไทยสูมาตรฐานสากล

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

110401

โครงการIGJD-educenterการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวย
Integratede-Learning Platform Open Online Course

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

120101 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษที2่ 1

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

110401

นวัตกรรมการจัดการศึกษาออนไลนที่มุงพัฒนาศักยภาพดานทักษะ
แรงงานฝมือและทักษะการเปนผูประกอบการดานเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมกอสราง

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

120101 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทางสสวท.

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี(สสวท.)

ส่วนที 1 หน ้า 6/44

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

3.2 การขยายและพัฒนาระบบ
หลักประกันทางสังคม

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

120101

แพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนที่เขาถึงโดยสะดวกถวนหนา
สําหรับนักเรียนพิการทุกประเภท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

120101

โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูตามทักษะศตวรรษที่21

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

110301

โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

กรมสุขภาพจิต

110301

โครงการการเสริมสรางสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุนนอกเขตชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูในศตวรรษที2่ 1

110301

โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ(HealthLiterateSchool)

กรมอนามัย

110301

โครงการผูพิทักษอนามัยโรงเรียน

กรมอนามัย

110301

โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน

กรมสุขภาพจิต

110301

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยใน
ศตวรรษที่21

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

110301

การยกศักยภาพการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ควบคูกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

110301

โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

110301

พัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความตองการของตลาดงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

110401

โครงการขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพผูประกอบอาชีพในชวงชีวิต กระทรวงสาธารณสุข
วิถีใหม(NewNormal)และพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

110401

โครงการพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต กระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศ

110401

สงเสริมการลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยผานการรับรอง
ความรูความสามารถ

กระทรวงแรงงาน

110401

โครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทํางานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ

กระทรวงสาธารณสุข

170201 โครงการตําบลสรางเสริมสวัสดิการสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

170201 สงเสริมการใชและพัฒนาระบบและกลไกการชวยเหลือกลุมเปาหมาย ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
เพื่อแกปญหาเฉพาะกลุมใหตรงจุด โดยใชระบบขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ เขาดวยกัน

170101 สงเสริมและผลักดันใหแรงงานเขาสูระบบประกันสังคมเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางรายได

ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

170201

ริเริ่มออกแบบหลักประกันทางสังคมที่รองรับรูปแบบการทํางานใน
อนาคต อาทิ การจางแรงงานแบบชั่วคราว (gig workers)

ส่วนที 1 หน ้า 7/44

ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

120101 โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณการทํางานเพื่อการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องคการ
มหาชน)

170101 โครงการ “พัฒนาระบบการใหความชวยเหลือคุมครองผูประสบปญหา
ทางสังคม”

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

170201 ชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุมเปราะบาง และผูที่ ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 และภาวะวิกฤตอื่นๆ ใหไดรับการ
ดูแลอยางทั่วถึง

3.3 การเสริมสรางความมั่นคงทาง
สุขภาพ

130501 แพลตฟอรมการเฝาระวังสถานการณของโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา
หรือโรคติดตออันตรายแบบบูรณาการ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

130101 โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและ
บริหารจัดการวัคซีน

สถาบันวัคซีนแหงชาติ

130501 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรูของชุมชนใน
การปรับตัวดานสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมอนามัย

130101 โครงการพัฒนาการสื่อสารความรอบรูเรื่องโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคไวรัสตับ
อักเสบบีและซี

กรมควบคุมโรค

130501 โครงการยกระดับระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําโรค กรมควบคุมโรค
ระบาดใหพรอมรับมือ

130201

โครงการขับเคลื่อนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพดวย
ศักยภาพพชอ./พชข.

กรมควบคุมโรค

130501 โครงการพัฒนากลไกความรวมมือเครือขายทั้งระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อยกระดับระบบเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

กรมควบคุมโรค

130301

กระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการขยายการใหบริการ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําระหวางพื้นที่

ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

130101 โครงการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพทุกชวงวัย

กรมอนามัย

130101 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการสงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพ

กรมอนามัย

130101 โครงการพัฒนาและสงเสริมความรอบรูดานการรักษาและฟนฟู
สุขภาพที่ถูกตองสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย

กรมการแพทย

130101 พัฒนากลไกจุดจัดการ(node)นํารองระดับพื้นที่เพื่อขยายผลชุด
ความรูสุขภาวะ:ศูนยเรียนรูสุขภาวะป2564-2565

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ(สสส.)

ส่วนที 1 หน ้า 8/44

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

4. การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)
4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการปรับเปลี่ยนเขาสู
เศรษฐกิจใหม

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
สงเสริมภาครัฐดิจิทัล

070301 ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

070301 โครงการบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะสูชุมชนประจําป
งบประมาณพ.ศ.2565

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Emerging สงเสริมการพัฒนาและประยุกตใชโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับ ประเด็นเกิดใหม
issue ทิศทางการพัฒนาประเทศ เชน การปรับตัวของโรงแรมที่เคยมี
ยังไมมโี ครงการสําคัญ 65 รองรับ
เปาหมายเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก ใหเปนสถานดูและ
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ และการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะให
ดึงดูดผูมีความสามารถเขามาทํางานในพื้นที่ เปนตน

070102 โครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม

กรมการขนสงทางบก

070102 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางถนนใหมีความปลอดภัย
ดวยระบบมาตรฐาน

กรมการขนสงทางบก

070102 การพัฒนาและปรับปรุงศูนยรวมขอมูลการขนสงดวยรถบรรทุกเพื่อ
สงเสริมการขนสงดวยรถบรรทุกใหมีประสิทธิภาพปลอดภัยและได
มาตรฐาน(TDSC)

กรมการขนสงทางบก

200101 โครงการสนับสนุนและใหบริการโครงสรางพื้นฐานสําคัญเพื่อ
เปลี่ยนผานสูรฐั บาลดิจิทัล

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

200101

พัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินคาแบบไรกระดาษ

กรมการคาตางประเทศ

200401 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเขาสูระบบราชการ4.0

กรมพัฒนาที่ดิน

200101 โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการกรมการแพทยแนวใหม
ดวยระบบดิจิทัล(DigitalDMSNewManagementSystem)

กรมการแพทย

200101

โครงการพัฒนาศูนยบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ(ภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชน)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

200401 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานดานนิติบัญญัติ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

200101 โครงการพัฒนาดานความมั่นคงของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล
ภาครัฐ(DG-Link)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

200101

ยกระดับการใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวย
นวัตกรรมดิจิทัล(DFTSMARTCertificateofOrigin(C/O))

กรมการคาตางประเทศ

200401 โครงการการใหบริการตรวจวิเคราะหสินคาดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร
ชนิดพกพาแกหนวยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่

กรมศุลกากร

200101 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญและ
ระบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองคกรเปน
ดิจิทัล

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

200101

โครงการยกระดับการใหบริการดานสิทธิประโยชนผานระบบดิจิทัล
ของสํานักงานประกันสังคมแกลูกจางและผูประกันตน

สํานักงานประกันสังคม

200401 โครงการพัฒนามาตรฐานการใหบริการผลิตภัณฑสุขภาพดวยนวัตกรรม
บริการแบบมีสวนรวม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

200101 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลกลางกรมอนามัย
(DoHDataCenter)และระบบDoHDashboardเพื่อสนับสนุน
งานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

กรมอนามัย

200101 พัฒนาการสืบคนฐานขอมูลสิทธิบัตรไทยดวยปญญาประดิษฐ(AI)และ กรมทรัพยสินทางปญญา
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดวยระบบใหคําปรึกษาทางไกล
(Tele-ConsultingSystem)

200401 โครงการบูรณาการฐานขอมูลดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
(ProductSafety)เพื่อการคุมครองผูบริโภคและประชาชน

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

200101 โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฏหมาย

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

200401 โครงการพัฒนาบริการขอมูลการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับ
ประชาชนบนระบบออนไลน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

200101 โครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย
(UnifiedCommunication)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

200401 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสการอํานวยความสะดวกและการบริการประชาชน

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

220101 โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนในระบบกลางดานกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

220102 บูรณาการความรวมมือเครือขายดานการปองกันการเกิดอาชญากรรมคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พิเศษ

ส่วนที 1 หน ้า 9/44

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

4.3 การพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรม

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

230102 โครงการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใหเขมแข็ง
และเติบโตอยางกาวกระโดด

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการ
มหาชน)(สนช.)

230101 ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230102 โครงการ“พัฒนาและเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่เศรษฐกิจ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการ
นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก มหาชน)(สนช.)
(EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร(FoodInnopolis)/ยานนวัตกรรม
(InnovationDistrict)”

230101 การพัฒนาผลิตภัณฑ Innovative House

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230102 นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑผาทองถิ่นเสริม
เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

230101 อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230102 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230101 โครงการ“พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Deep-techSector)”

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการ
มหาชน)(สนช.)

230102 ขับเคลื่อนองคความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอ มหาวิทยาลัยพะเยา
ยอดเชิงพาณิชย:การใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับ
วิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของกลุมลานนา
ตะวันออก

230101 การพัฒนาแพลตฟอรมหุนยนตเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการ
ใชงานภาคเกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทยการผลิตและ
บริการสาธารณะ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

230102 การเพิ่มขีดความสามารถผานกระบวนการถายทอดองคความรู
และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสูวิสาหกิจชุมชนแบบมีสวนรวม
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

230101 โครงการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบรวมกับผูผลิตวัตถุดิบ
เพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร

230201 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230101 การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในสัตวน้ํา

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

230201 ประเทศไทยในอนาคต(FutureThailand)

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230101 โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร
ตองการภาคอุตสาหกรรม

230201 นวัตกรรมการแพทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230101 โครงการ“ศูนยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร

230201 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเพื่อยกระดับชุมชนฐานรากใน
เชิงพื้นที่บนเสนทาง LIMEC

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230101 โครงการพัฒนาศูนยกลางรวบรวมและกระจายสินคามาตรฐาน
เกษตรอินทรียและเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(ChiangmaiOrganicHub)มุงสูตลาดระดับชาติและสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ส่วนที 1 หน ้า 10/44

220102 พัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

220102 การพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษดวยเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 3

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

200201 พัฒนาโครงสรางระบบและมาตรการทางภาษีใหมีความเสมอภาคและ
ความเปนธรรม ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงสงเสริมและไมเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

200401 ปรับโครงสรางและวิธีปฏิบัติราชการใหมีความยืดหยุน คลองตัว มีความ
บูรณาการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ

230501 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับใหบริการแสงซินโครตรอนและ
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องคการมหาชน)(สซ.)

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

230201 การใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม
(Research and Innovation Utilization for Community)

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230201 โครงการจัดตั้งศูนยการแพทยแมนยําแหงชาติ
(NationalPrecisionMedicineCenter)

กรมการแพทย

230201 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการ
มหาชน)(สนช.)

230201 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการ
มหาชน)

230502 การพัฒนากลไกการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศใน
สถานการณวิกฤติรวมกันระหวางภาครัฐสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

230201 การพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
การบริหารจัดการตนเองอยางยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพื้นที่20จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชน
ตั้งอยู

4.4 การเสริมสรางความมั่นคงและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

010201 สงเสริมการบรรเทาสาธารณภัยดวยการใชฐานขอมูล เทคโนโลยี ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
และนวัตกรรม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
ผูประสบภัยอยางรวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม

010201

พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมดานการจัดการสาธารณภัยใหมี ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
ประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินใหมี
เอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหมในทุกมิติ

ส่วนที 1 หน ้า 11/44

200301 เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

200301 โครงการประชาคมเขมแข็งอยางยั่งยืน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565
4.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของ
เครือขายและภาคีการพัฒนา

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

150101 โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมสูการเปน
หุนสวนในการพัฒนาประเทศ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

150101 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุทุกมิติ

กรมกิจการผูสูงอายุ

150101 ตามรอยครูภูมิปญญาลานนาเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

150101 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือขายใน
ชุมชนทองถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

150101 พัฒนาศักยภาพเครือขายผูนําทองถิ่นเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยใน
จังหวัดชัยนาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

100201 สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อเปด ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
โอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได
รวมถึงแกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม

150101 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลําภูและบึงกาฬ
150101 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือขายใน
ชุมชนทองถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

150101 สรางเสริมศักยภาพผูนํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือขายในชุมชนทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

150101 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาคีเครือขายชุมชน”
150101 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูนําชุมชนเพื่อความมั่นคงทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สังคมในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงหบุรี
150101 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคี
เครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

150101 2565:การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เครือขายชุมชน
150101 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคี
เครือขายชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

150101 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคี
เครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ

ส่วนที 1 หน ้า 12/44

200302 เพิ่มบทบาทของทองถิ่น และยกระดับการมีสวนรวมของภาคีตางๆ ในการ ไมมีโครงการสําคัญ 65 รองรับ
บริหารราชการ แกไขปญหา และพัฒนาประเทศ

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของรางแผนมบบทเฉพาะกิจฯ ตามหลักการพัฒนา 3 มิติ 4 ประเด็นการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนาในหวง
ระยะเวลา 2564-2565

พรอมรับ

ปรับตัว

เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอมเติบโต

(Cope)

(Adapt)

(Transform)

150101 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคี
เครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

150101 โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูป
ภาคีเครือขายชุมชน(โครงการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แหง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

150101 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคี
เครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

150101 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคี
เครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

150101 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคี
เครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

150101 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ภาคีเครือขายชุมชน”
150101 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ภาคีเครือขายชุมชน

ส่วนที 1 หน ้า 13/44

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565
าคัญประจําป 2565 ที่รองรับการพัฒนาประเทศ 321 โครงการ
โครงการสําคัญประจําป 2565 ที่สอดคลองกับ 23 ประเด็นแผนแมบทฯ
ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(01) ประเด็น ความมั่นคง
1
2
3
4
5

010101
010101
010101
010101
010102

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้น
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

โครงการ“สรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผานกลไกหมูบาน
โครงการขับเคลื่อนแผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในบทบาทของฝายปกครอง(เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาการคามนุษย)
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสําหรับอําเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยพระนามพระบรมวงศานุวงศและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
12อําเภอ

6

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี
สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ(RDPBCamp)
สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ(สํานักงานกปร.)

8

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ โครงการการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจาและพระราชวงศ
สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

9

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ โครงการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
ใหมีคุณภาพ

10

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริ
สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

กรมการปกครอง

11

010103

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

12

010201

โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงเรงดวนภายใตแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ประเทศไทยพ.ศ.2561–2564
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ โครงการตํารวจประสานโรงเรียน(1ตํารวจ1โรงเรียน)(บช.ปส.)
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

13

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ โครงการพัฒนาระบบการควบคุมตัวยาสารตั้งตนและเคมีภัณฑที่เปนวัตถุเสพติด
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

14

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการD.A.R.E.ประเทศไทย)
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

15

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการดานไซเบอรของประเทศ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

16

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ ศูนยประสานงานและแกไขปญหาขาวปลอม(Anti-FakeNews)
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

ส่วนที 2 หน ้า 14/44

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
กรมการปกครอง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ลําดับ

เปาหมายของ
รายการโครงการสําคัญ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ในการใชระบบเทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลและเครือขายองคกรอาชญากรรมขามชาติกองการตางประเทศสํานักงานตํารวจ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
แหงชาติ

หนวยงาน

17

รหัส
010201

18

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ การบูรณาการดานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

19

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ ปองกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

20

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ “โครงการ/การดําเนินการ:โครงการจัดซื้อระบบติดตามเปาหมายทางโทรศัพทมือถือ”(ปอท.)
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

21

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกสเพือการตรวจตราและเฝาระวังภัย(บ.ตร.)
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

22

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ “จัดทําศูนยการสืบสวนติดตามและวิเคราะหขอมูลบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”(ปอท)
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

23

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ โครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจนบุคคลโดยเทคโนโลยีBiometrics(ลายพิมพนิ้วมือและภาพถายใบหนา)ใหเปนระบบหลักในการตรวจคนเขาเมือง
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
OneSystem(สตม.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

24

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ การกํากับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

25

010201

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ โครงการการสลายโครงสรางเครือขายผูมีอิทธิพลและกลุมชาติพันธที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
การบริหารและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

26

010201

โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย

กรมประมง

27

010201

โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง

กรมประมง

28

010201

โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว

กรมการจัดหางาน

29

010201

โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

30

010201

โครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต

กรมการขาว

31

010201

โครงการศูนยประสานแรงงานประมง

กรมการจัดหางาน

32

010201

การสรางพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยูรวมกันบนความแตกตาง

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

33

010202

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผลกระทบตอ
การบริหารและการพัฒนาประเทศ
ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็นมากขึ้น

พัฒนาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(ScienceandMathematicsProgram:SMP)และหองเรียนแกนนํานักธุรกิจรุนเยาว
(YoungBusinessLeadersProgram:YBLP)ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาเสริมสรางความมั่นคงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ส่วนที 2 หน ้า 15/44

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ลําดับ

34

รหัส
010202

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา
ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็นมากขึ้น

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

35

010202

ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็นมากขึ้น

บูรณาการสอบสวนคดีดา นความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใตโดยใชกลไกการสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

36

010202

ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็นมากขึ้น

พัฒนาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(ScienceandMathematicsProgram:SMP)เพื่อสรางโอกาสและคุณภาพการศึกษาเสริมสรางความ
มั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญในจังหวัดปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

37

010202

ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็นมากขึ้น

พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

38

010301

หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนยขาวในภูมิภาคและสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยขาวระดับจังหวัด/อําเภอ

กรมการปกครอง

39

010301

หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานขาวกรองและตอตานขาวกรอง

สํานักขาวกรองแหงชาติ

40

010301

หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

การพัฒนาฐานขอมูลการขาวเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลตอความมั่นคง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

41

010301

หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

แผนงานยกระดับการวิเคราะหธุรกรรมทางการเงินของสํานักงานปปง.

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

42

010401

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความทาทายจากภายนอกได
ทุกรูปแบบสูงขึ้น

โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณความมั่นคงประเทศรอบบาน

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

43

010501

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โครงการกํากับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ศูนยบูรณาการฐานขอมูลดานการตอตานการทุจริตในจังหวัดชายแดนใต.

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

ส่วนที 2 หน ้า 16/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(02) ประเด็น การตางประเทศ
44

020202

45

020301

46
47

ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ เพื่อรวมกันบรรลุ โครงการเผยแพรและขยายตลาดแรงงานในตางประเทศ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถ โครงการพัฒนามาตรฐานงานตํารวจไทยสูมาตรฐานสากล(วจ.)
มีบทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

020401

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อํานาจตอรอง และไดรับการยอมรับในสากลมากขึ้น โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

020501

ทุกภาคสวนมีสวนรวมขับเคลื่อนการตางประเทศอยางมีเอกภาพ และไทย
เปนหุนสวนความรวมมือกับตางประเทศในทุกมิติมากขึ้น

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมประมง

โครงการสงเสริมบทบาทการประมงของไทยในเวทีโลก

ส่วนที 2 หน ้า 17/44

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(03) ประเด็น การเกษตร
48

030301

สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น

โครงการจัดทําฐานขอมูลและเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรชีวภาพ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

49

030301

สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

50

030301

สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น

สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความตองการของตลาด(พืชสมุนไพรแมลงเศรษฐกิจและไมมีคา)กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปสมุนไพร
ดวยโรงอบพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ําในเขตปฏิรูปที่ดิน
โครงการจุลินทรียเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

51

030301

สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น

โครงการสรางมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตรชีวภาพสูเชิงพาณิชย

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

52

030301

สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น

โครงการศึกษาวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจของการนําผลพลอยไดและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องและพลังงานทางเลือก

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

53

030301

สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น

โครงการสรางมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตรชีวภาพสูเชิงพาณิชยกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรใหไดมาตรฐาน

กรมวิชาการเกษตร

54

030302

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นมีการจัดตั้งในทุก
ตําบลเพิ่มขึ้น

โครงการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ส่วนที 2 หน ้า 18/44

กรมประมง

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(04) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
55

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาการผลิตภัณฑน้ําตาลสูผลิตภัณฑมูลคาสูง (Hight Value)

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

56

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการการขับเคลื่อนกัญชากัญชงกระทอมทางการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือกและการแพทยพื้นบานไทย (เฉพาะกัญชง)

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

57

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

เพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเปนผลิตภัณฑตั้งตนสําหรับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีอยางยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

58

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องคการมหาชน)

59

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับนักพัฒนาผลิตภัณฑ Smart Electronics (SD)

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

60

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบ Thailand Smart Electronics Platform

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

61

040302

ความสามารถในการพัฒนาดานเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสําหรับผูสูงวัยและผูดอยโอกาส

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

62

040302

ความสามารถในการพัฒนาดานเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

โครงการสรางทักษะใหมบุคลากรและกําลังคนดิจิทัล

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

63

040401

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุนใหม

โครงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรองการซอมบํารุงชิ้นสวนในอุตสาหกรรมการบินและระบบอิเล็กทรอนิกสในสนามบิน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

64

040402

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสวนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)

โครงการศูนยทดสอบมาตรฐานชิ้นสวนอากาศยานและดาวเทียม

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคกา

65

040501

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑที่ใชงานในภารกิจตํารวจ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

66

040501

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑดานความมั่นคงตามมาตรฐานสากลเพื่อการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการปองกันประเทศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

67

040501

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย

สถาบันวัคซีนแหงชาติ

68

040601

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบประกันคุณภาพการรับรองความรูความสามารถ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

69

040601

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สงเสริมแรงงานคุณภาพผานระบบการรับรองความรูความสามารถ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

70

040602

ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล ในดานความพรอมใน
อนาคตดีขึ้น

โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและธุรกิจสูเศรษฐกิจดิจิทัล

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

71

040602

ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล ในดานความพรอมใน
อนาคตดีขึ้น

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขันของภาคอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ส่วนที 2 หน ้า 19/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(05) ประเด็น การทองเที่ยว
72

050201

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

โครงการ “สํารวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจดานการกีฬาและจัดทําบัญชีประชาชาติดานการกีฬา (SportSatelliteAccounts:SSA) นํารอง ”

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

73

050201

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

โครงการสงเสริมการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร

กรมการทองเที่ยว

74

050201

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

โครงการแนะนําศักยภาพความพรอมในการเปนแหลงถายทําภาพยนตรของประเทศไทยใหแกผูถายทําภาพยนตรตางประเทศ (InboundRoadshow)

กรมการทองเที่ยว

75

050303

76

050602

สถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย
ไดรับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
โครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสงเสริมการพัฒนาสมุนไพรในเครื่องสําอางใหเปนศูนยกลางผลิตภัณฑสุขภาพนานาชาติในระดับสากลประจําป สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
งบประมาณ 2565
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการบังคับใชกฎหมายในการพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว (วจ.)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

77

050602

โครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวยจังหวัดสุราษฎรธานี

ส่วนที 2 หน ้า 20/44

การไฟฟาสวนภูมิภาค

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(06) ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
78

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

แพลตฟอรมเมืองอัจฉริยะ(SmartCityPlatform)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

79

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

การวิเคราะหปจจัยและคาดการณปริมาณการเกิดขยะอาหารของประเทศไทยจากพฤติกรรมการบริโภคของชุมชนเมืองโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนชนบท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

80

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

โครงการพัฒนาโครงขายทางการคาภาคตะวันออก

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

81

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคใต

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

82

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจเมืองใตเชื่อมโยงการคาโลก

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

83

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

โครงการเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

84

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสรางมูลคาเชื่อมโยงการคาอนุภูมิภาคภาคเหนือ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

85

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

โครงการยกระดับการคาภาคอีสานสูศูนยกลางเศรษฐกิจลุมแมน้ําโขง

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

86

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

โครงการ“วางและจัดทําแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการอยางยั่งยืนสําหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานครกรณีศูนยกลาง
เมืองบางกะป4ตารางกิโลเมตร”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

87

060201

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ ที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุม และไดมาตรฐาน

โครงการสงเสริมการจัดการเมืองและชุมชนสูเมืองนาอยู

กรมอนามัย

88

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

โครงการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ:การจัดทําผังพื้นที่อนุรักษแหลงศิลปกรรมรายประเภทและการจัดทําผัง
ภูมินเิ วศแหลงธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนลาง)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ

89

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

โครงการศึกษาและจัดทํามาตรการการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ

ส่วนที 2 หน ้า 21/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(07) ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
90

070101

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

กรมปศุสัตว

91

070101

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง

การพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑดานปองกันการระเบิดและปะทุไฟตามมาตรฐานIECExและATEXสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

92

070101

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง

93

070101

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง

94

070104

การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการสอบเทียบผลกระทบสัญญาณรบกวน(Noise)ความถี่สูงตอสมรรถนะการสื่อสาร/และการสื่อสารของรถยนตใน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
อนาคต
โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดดานความเขากันไดของอุปกรณ(EMC)และดานคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอรเวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง(ในตัว สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
ตึกราง)
โครงการพัฒนาระบบนําทางการเดินทางดวยขนสงสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงไปสูภูมิภาค
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

95

070105

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

โครงการขับเคลื่อนการแกปญหาการตายในกลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนต

กรมควบคุมโรค

96

070105

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

โครงการ“พัฒนามาตรฐานผูตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับตน(Inspector)ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น”

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

97

070105

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

โครงการ“การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใชชุมชนเปนฐาน CommunityBasedonRoadSafetyManagement)”

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

98

070201

การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลง

99

070201

การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อการกํากับดูแลการสํารวจและผลิตปโตรเลียมและการเตรียมการเปด กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ใหยื่นขอสิทธิสํารวจและผลิตปโตรเลียม(ปงบประมาณ2565)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงขอมูลเพื่อวิเคราะหยุทธศาสตรและแผนงาน(ระยะที่2)
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

100

070201

การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลง

เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณการการปฏิบัติงานรวมกันระหวางสํานักงานพลังงานจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูประกอบการในพื้นที่

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

101

070202

การใชพลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

การสรางตนแบบระบบเก็บกักพลังงานแบตเตอรี่เพื่อชดเชยคุณภาพไฟฟาสําหรับอาคารที่มีลักษณะโหลดการใชไฟฟาแบบพิเศษ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

102

070203

ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

โครงการ“จัดทําแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟาเพื่อรองรับเปาหมายการสงเสริมยานยนตไฟฟาของประเทศ”

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

103

070203

ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับระบบจัดการขอมูลสารสนเทศของหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ4.0ระยะที่2

กรมธุรกิจพลังงาน

104

070204

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศใหมีประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีระบบโครงขายสมารทกริด

โครงการ“ศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี”่

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ส่วนที 2 หน ้า 22/44
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(08) ประเด็น ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
105

080301

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเพิ่มขึ้น

โครงการปรับตัวสูวิกฤตดวย E-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน (Digital Village by DBD)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

106

080301

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มโอกาสการคาดวย e-Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

107

080301

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

108

080302

ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของประเทศไทย ดีขึ้น โครงการสรางแบรนดประเทศไทยในดานการคาและบริการ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

109

080302

ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของประเทศไทย ดีขึ้น โครงการสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาดและการทําธุรกิจระหวางประเทศ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

ส่วนที 2 หน ้า 23/44
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(09) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
110

090101

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น

โครงการ พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

111

090102

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนดวยนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)(สทอภ.)

112

090102

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

113

090102

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐานGMP/Non-GMP

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

114

090102

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พัฒนาทักษะที่พึงประสงคในการทํางานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

115

090201

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรู โครงการ พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการทองเที่ยวและบริการใหมีมูลคาสูง
พัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม
เพิ่มขึ้น

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

116

090203

ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา โครงการ จัดการปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

กรมอนามัย

117

090303

ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ โครงการ จัดการปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน
ที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได เกิดเปน
สังคมบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

กรมอนามัย

ส่วนที 2 หน ้า 24/44
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(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
118

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)

119

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล โครงการสรางความตระหนักใหประชาชนมีจิตสํานึกในการบริจาคโลหิต
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

สภากาชาดไทย

120

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนา
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

กรมการศาสนา

121

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล โครงการสมัชชาคุณธรรม
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)

122

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)

123

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล โครงการสงเสริมเครือขายครอบครัวคุณธรรม
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

124

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

125

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล โครงการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

126

100101

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล สงเสริมบุคคลและองคกรตนแบบดานคุณธรรม
ทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีขึ้น

ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)

127

100103

สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชนใน
สังคม ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และสรางสรรคเพิ่มขึ้น

การสรางการรับรู พ.ร.บ.สงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

กรมประชาสัมพันธ

128

100103

สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชนใน
สังคม ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และสรางสรรคเพิ่มขึ้น

จัดทํามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน

กรมประชาสัมพันธ

129

100103

สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชนใน
สังคม ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และสรางสรรคเพิ่มขึ้น

ปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย(NBT)เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐประชาชนและสาธารณะประโยชน

กรมประชาสัมพันธ

ส่วนที 2 หน ้า 25/44

ลําดับ

130

รหัส
100103

131

100103

132

100103

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา
สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชนใน
สังคม ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และสรางสรรคเพิ่มขึ้น

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

โครงการจัดทําและเตรียมการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

กรมประชาสัมพันธ

สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชนใน
สังคม ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และสรางสรรคเพิ่มขึ้น

โครงการสรางและพัฒนาชองทางการประชาสัมพันธเพื่อสาธารณประโยชน

กรมประชาสัมพันธ

สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชนใน
สังคม ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และสรางสรรคเพิ่มขึ้น

โครงการสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธเพื่อบริการขอมูลขาวสารไปสูประชาชน

กรมประชาสัมพันธ

ส่วนที 2 หน ้า 26/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
133

110101

ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึกความเปนไทย ดํารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น

ThaiFamilyPlatformเพื่อการเรียนรูสําหรับสตรีและครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

134

110101

ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึกความเปนไทย ดํารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น

พัฒนาศักยภาพครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

135

110101

ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึกความเปนไทย ดํารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น

สื่อสารองคกรเพื่อเสริมสรางพลังดานสตรีและครอบครัวสูสังคม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

136

110101

ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึกความเปนไทย ดํารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น

ขับเคลื่อนงานตามมาตรการดานสตรีกับการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

137

110201

เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา

กรมสุขภาพจิต

138

110201

เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมกรตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560

กรมอนามัย

139

110201

เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

โครงการสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ

กรมอนามัย

140

110201

เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

141

110201

เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ2-6ป

กรมอนามัย

142

110301

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

การพัฒนานักศึกษาและกําลังคนสูการเปนผูประกอบการนวัตกรรม(innovativeentrepreneur)ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารฟงกชัน
(functionalfood)และอาหารเปนยา(nutraceutical)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

143

110301

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

การยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

144

110301

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

โครงการสืบสานฟนฟูและพัฒนาศักยภาพดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไทยสูนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

145

110301

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรูและของเลนวิทยาศาสตรตนแบบเพื่อศตวรรษที่21

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ(อพ.)

146

110301

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

147

110301

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ส่วนที 2 หน ้า 27/44

ลําดับ

148

รหัส
110301

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา
ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

149

110301

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหมStartup

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

150

110301

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

151

110401

ผลิตภาพจากการใชน้ําเพิ่มขึ้น

สงเสริมแรงงานคุณภาพใหไดรับคาจางตามระดับความรูความสามารถผานผูมีสวนไดสวนเสีย

กระทรวงแรงงาน

152

110401

ผลิตภาพจากการใชน้ําเพิ่มขึ้น

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

153

110501

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

กรมอนามัย

154

110501

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ

โครงการโปรแกรมฝกสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุดวยการบริหารนิ้วมือรวมกับดนตรีบําบัดและเกมสบาํ บัด

มหาวิทยาลัยบูรพา

155

110501

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

156

110501

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ

โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบองครวมตอเนื่องและอัจฉริยะดวยแนวคิดครอบครัวภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย:กรณีศึกษา
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

157

110501

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ

โครงการเสริมสรางสุขภาวะทางใจเตรียมพรอมสูสังคมสูงวัย

กรมสุขภาพจิต

158

110501

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุดานภูมิปญญาทองถิ่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหมStartup

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ส่วนที 2 หน ้า 28/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู
159

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหการแกปญหาและกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคและสามารถนําไปสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

160

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพื่อขยายการใหบริการหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของสสวท.

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

161

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

162

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

163

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการสรางสรรคเมืองแหงการอานและการเรียนรู

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

164

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นระยะที2่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

165

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการเรียนรูในศตวรรษที่21ของหนวยงานดานการศึกษา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

166

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการวิจัยวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

167

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

(ราง)โครงการ“สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)สูการเปนCenterofExcellenceสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)

168

120201

ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

169

120201

ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา ศูนยการเรียนรูเพื่อชุมชนพหุปญญา
เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่วนที 2 หน ้า 29/44

ลําดับ

เปาหมายของ
รายการโครงการสําคัญ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา
ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา โครงการขยายฐานการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษการศึกษาขั้นพื้นฐานสูแผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย4.0
เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน

170

รหัส
120201

171

120201

ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมพหุปญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

172

120201

ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลสารสนเทศสําหรับการประเมินผลและการวางแผนการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา
เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ส่วนที 2 หน ้า 30/44

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(13) ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
173

130101

ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ โครงการสรางความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันการบาดเจ็บในเด็ก(ChildInjury)
ที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได เกิดเปน
สังคมบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

กรมควบคุมโรค

174

130101

ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ การสรางความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชนดวยการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือกและสมุนไพร
ที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได เกิดเปน
สังคมบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

175

130201

จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

โครงการการปองกันการจมน้ําโดยใชชุมชนเปนฐานภายใตยุทธศาสตรผูกอการดี(MERITMAKER)

กรมควบคุมโรค

176

130201

จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

โครงการการพัฒนารูปแบบการแจงเตือนการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ(falldetectionalarm)ระดับชุมชนในบริบทของประเทศไทย

กรมควบคุมโรค

177

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีขึ้น

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตสังคมสําหรับผูปวยโรคติดสุราที่มีภาวะพรองการรูคิด

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

178

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีขึ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

กรมสุขภาพจิต

179

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการดานอาหารและยาและหองปฏิบัติการดานอาหารและยาเพื่อขยายขอบขายการรับรองตามมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตรการแพทยปงบประมาณ2565

กรมสุขภาพจิต

180

130401

การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง

พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิและเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

181

130401

การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง

โครงการพัฒนาบริการการแพทยแผนไทยในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

182

130401

การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุมวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กรมสุขภาพจิต

183

130401

การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง

โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ส่วนที 2 หน ้า 31/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
184

140101

คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยางสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการประมวลผลขอมูลกิจกรรมทางกายการออกกําลังกายและการเลนกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

185

140101

คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยางสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเลนกีฬาการออกกําลังกายรวมกันแบบเสมือนจริง (Virtual Sport Project)

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

186

140101

คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยางสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น

โครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

กรมอนามัย

187

140101

คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยางสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น

สงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน“Calories credit challenge”

กรมพลศึกษา

188

140101

คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยางสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น

สงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาหมูบาน (1 ตําบล 1 ชนิดกีฬา)

กรมพลศึกษา

189

140201

นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในการแขงขันระดับนานาชาติ

การเตรียมและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

การกีฬาแหงประเทศไทย

190

140201

นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในการแขงขันระดับนานาชาติ

การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ (SportsHero)

การกีฬาแหงประเทศไทย

191

140301

บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดานการกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

192

140301

บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

ส่วนที 2 หน ้า 32/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(15) ประเด็น พลังทางสังคม
193

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการสงเสริมอาสาสมัครเกษตรปงบประมาณพ.ศ.2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

194

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่อง

การพัฒนาศักยภาพผูนําเด็กและเยาวชนผานกลไกกระบวนการเรียนรูของภาคีเครือขายสามจังหวัดชายแดนภายใต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

195

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

196

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่อง

นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

197

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่อง

นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

198

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่อง

เสริมสรางการใชชวี ิตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับชาวตางชาติ(ทั้งในประเทศและตางประเทศ)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

199

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

สื่อสรางสรรคสังคมผูสูงอายุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

200

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

โครงการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กรมอนามัย

201

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

โครงการเสริมสรางพัฒนากลไกเครือขายสรางความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

202

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

พัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

203

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

โครงการเครือขายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก(ครอบครัวแหวงกลาง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

204

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

โครงการคืนกําไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพการเตรียมความพรอมกอนวัยสูงอายุในทุกมิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

205

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

พลังสังคมสรางการเตรียมพรอมและชุมชนที่เอื้อตอผูมีอาการสมองเสื่อม

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

206

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมของผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

207

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการ“ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร”(SeniorComplex)

กรมธนารักษ

ส่วนที 2 หน ้า 33/44

ลําดับ

208

รหัส
150202

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา
ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

209

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการพัฒนาระบบการปองกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุมอาการหรือโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ

กรมการแพทย

210

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการขับเคลื่อนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

กรมอนามัย

211

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรกรสูงวัย

กรมสงเสริมการเกษตร

212

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

2565:พัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของผูสูงวัยสูคนรุนหลังดวยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

213

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

ขยายผลการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุระยะที่2

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

214

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

การพัฒนาศักยภาพผูสงู อายุสูความเปนพลเมืองดิจิทัลดานความสรางสรรคทางดิจิทัลเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพสําหรับผูสูงอายุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

215

150202

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุแบบบูรณาการการทํางานรวมกันของ6กระทรวงหลักและทุกภาคสวน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร(องคการมหาชน)
(ศลช.)

ส่วนที 2 หน ้า 34/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
216

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผานการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค

217

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นดานการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

218

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

คาใชจายในการดําเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนป2565

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

219

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับศักยภาพกลุมเกษตรกรสูผูประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพรChampionเพื่อความมั่งคงดานอาหารและยาของจังหวัดชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

220

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสําหรับผูสูงอายุผูมีรายไดนอยบนพื้นฐานการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลของชุมชนตนแบบในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จังหวัดนาน

221

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพพืชและเห็ดประจําทองถิ่นแตละภูมิภาคสรางความมั่นคงทางรายไดของชุมชน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

222

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

กรมประมง

223

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง

กรมประมง

224

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการการถายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

225

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณพื้นที่ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(โครงการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38
แหง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

226

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง(สป.วท.)

227

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

เพิ่มผลิตภาพแรงงานสูS ME4.0

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

228

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสูการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยแมโจ

229

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับเกษตรกรและสรางขีดความสามารถในการแขงขันดวยมาตรฐานเกษตรอินทรีย

มหาวิทยาลัยแมโจ

230

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผานระบบSMARTCBT

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)

231

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

232

160201

ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร

กรมการขาว

233

160202

กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

โครงการ“แกไขปญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนโดยศูนยจัดการกองทุนชุมชน”

กรมการพัฒนาชุมชน

ส่วนที 2 หน ้า 35/44

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
234

170101

235

170101

236

170101

237

170101

238

170101

239

170101

240

170101

241

170101

242

170101

243

170101

244

170201

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรบั การ
คุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการความ
ชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ํา”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการคุมครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการในบานพักเด็กและครอบครัว

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน(โครงการสงเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน)(ปงบประมาณ2565)

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและใหบริการสวัสดิการแกเด็กเยาวชนและครอบครัว

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธิคนพิการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการคุมครองสวัสดิภาพคนพิการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)

โครงการการดําเนินงานสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบท

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุมครองทางสังคมสําหรับกลุมเปราะบาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการสงเสริมการเขาถึงหลักประกันทางสังคม

กรมกิจการผูสูงอายุ

ส่วนที 2 หน ้า 36/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(18) ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน
245

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(ราชการบริหาร
สวนกลาง)

246

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

โครงการจัดทําดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

247

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

โครงการสงเสริมผูประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหเขาสูมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

248

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแรและ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

249

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

โครงการ“เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมตอเครือขายคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

250

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

โครงการ“การจัดการทรัพยากรของปาชายเลนในพื้นที่เปราะบางและพื้นที่สําคัญดานความหลากหลายทางชีวภาพ"

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

251

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติดวยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณคาของระบบนิเวศเชิงพื้นที่

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)(สทอภ.)

252

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

โครงการเพาะกลาพันธุนักสืบเพื่อการปองกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับการคาสัตวปาและพันธุพืชที่ผิดกฎหมาย
(วจ.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

253

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมอัจฉริยะสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

254

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลยุทธในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (วจ.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

255

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

โครงการปลูกปาและปองกันไฟปา

กรมปาไม

256

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมตอระบบนิเวศฟนฟูแหลงน้ําและแหลงอาหารสัตวปา

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

257

180201

ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลอยางยั่งยืน

กรมประมง

258

180201

ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

โครงการบริหารจัดการชายฝงทะเลและการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเปนระบบ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

259

180301

การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

โครงการวิจัยการกักเก็บคารบอนในหญาทะเลเพื่อรองรับการรปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

260

180301

การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

โครงการ“การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกภายใตยุทธศาสตรระยะยาวในการพัฒนาแบบ
ปลอยกาซเรือนกระจกต่ําของประเทศ”

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

261

180301

การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

โครงการศึกษาและวิเคราะหแนวทางของการรายงานขอมูลผลการลดกาซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาระบบรวมรวมและเชื่อมโยงขอมูลจากทุกภาคสวน
สําหรับการรายงานตามกรอบความโปรงใสภายใตความตกลงปารีส

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

262

180301

การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมปท2ี่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

263

180301

การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

เสริมสรางความตระหนักรูและเสริมศักยภาพดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ส่วนที 2 หน ้า 37/44

ลําดับ

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดินและแหลงน้ําทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

264

รหัส
180401

265

180402

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย โครงการเฝาระวังและปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

กรมอนามัย

266

180402

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ

กรมควบคุมโรค

267

180403

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาค
การเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

268

180403

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาค
การเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาตนแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนตไฟฟาใชงานแลวในประเทศไทย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

269

180501

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพ โครงการ“การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงสูการเติบโตอยางยั่งยืน”
ชีวิตที่ดี

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

270

180501

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพ โครงการประยุกตใชนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนทัศนในการเติบโตอยางยั่งยืน
ชีวิตที่ดี

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องคการมหาชน)(สทอภ.)

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลพรอมติดตั้งระบบเฝาระวังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน

ส่วนที 2 หน ้า 38/44

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
โครงการจัดการคุณภาพระบบประปาบาดาลใหไดมาตรฐานน้ําประปาดื่มไดทั่วประเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

190102

ระดับความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3 ใหเปนระดับ 4
(สูงสุดที่ระดับ5)
ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

273

190102

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยดานน้ําของประเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

274

190102

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญริมแมน้ํา(RiverbankFiltration)

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

275

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อเปนตนแบบศูนยการเรียนรูดานน้ําบาดาลประจําตําบล
ใหเปน 80 คะแนน

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

276

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน โครงการวิเคราะหการใชน้ําบาดาลเชิงพื้นที่เพื่อนําบอน้ําบาดาลเขาสูระบบตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพ.ศ.2520
ใหเปน 80 คะแนน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

277

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน สงเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพ.ศ.2520เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการน้ําบาดาล
ใหเปน 80 คะแนน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

278

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน โครงการระบบติดตามเฝาระวังระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลทั่วประเทศ
ใหเปน 80 คะแนน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

279

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเขตเมืองหลัก
ใหเปน 80 คะแนน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

280

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของอปท.ภาคเอกชนผูประกอบวิชาชีพน้ําบาดาลและองคกรผูใชน้ําใหมีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการดาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
น้ําบาดาล
ใหเปน 80 คะแนน

281

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน โครงการวิเคราะหเชิงพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่เสี่ยงผลกระทบตอศักยภาพน้ําบาดาลสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
ใหเปน 80 คะแนน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

282

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน โครงการทบทวนปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
ใหเปน 80 คะแนน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

283

190202

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

โครงการสํารวจและผลิตน้ําบาดาลสําหรับภาคอุตสาหกรรม(IndustrialGroundwaterWell-field)

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

284

190202

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

โครงการบริหารจัดการน้ําพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

กรมชลประทาน

285

190203

ผลิตภาพจากการใชน้ําเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบกระจายนํบาดาลเพื
า
่อการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

286

190301

แมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพ การดําเนินงานบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะแบบมีสวนรวม(คาใชจายในการรองรับการดําเนินงานตามแผนแมบทการ
ที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น
บริหารจัดการน้ํา20ปดานที่4การอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ)

271

190101

272

ส่วนที 2 หน ้า 39/44

กรมทรัพยากรน้ํา

ลําดับ

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รหัส

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
287

200201

การบริการประชาชน

พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

288

200201

การบริการประชาชน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะรางพ.ร.บ.กระทูถามและขอปรึกษาหารือส.ส./ส.ว.

สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

289

200301

การปรับสมดุลภาครัฐ

ยกระดับการมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

290

200302

การปรับสมดุลภาครัฐ

โครงการพัฒนาระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระยะที่2

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

291

200401

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

โครงการ“การพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลกลางดานการทองเที่ยวของประเทศเพื่อการวิเคราะหคาดการณอนาคตวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ส่วนที 2 หน ้า 40/44

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
292

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

โครงการเครือขายป.ป.ท.เฝาระวังการทุจริต"PACCConnect"

293

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

โครงการขับเคลื่อนการมีสวนรวมดานการศึกษาเพื่อตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใชเครือขายครูภูมิปญญา

294

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

โครงการขับเคลื่อนระบบเฝาระวังการทุจริตเชิงรุกในหนวยงานภาครัฐ

295

210201

การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ

โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตในภาครัฐ”

ส่วนที 2 หน ้า 41/44

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
296

220103

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม

297

220201

การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เปน โครงการพัฒนาระบบการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

298

220201

การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เปน โครงการอัยการคุมครองสิทธิผูบริโภค
ธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

สํานักงานอัยการสูงสุด

299

220201

การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เปน โครงการเรงรัดผลักดันทรัพยสินเพื่อเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กรมบังคับคดี

300

220201

การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เปน โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายดานการบังคับคดีแพง การบังคับคดีลมละลายการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจําวัน
ธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กรมบังคับคดี

ส่วนที 2 หน ้า 42/44

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ลําดับ
รหัส

เปาหมายของ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
301

230301

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาของ
เศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น

สถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟาแบบเคลื่อนยายไดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

302

230301

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาของ
เศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการประมงปลาจิ้มฟนจระเขยักษในทะเลสาบสงขลาเพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชยอยางยั่งยืน

กรมประมง

303

230301

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาของ
เศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น

โครงการการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาตะเพียนตางประชากรที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมในแหลงน้ําธรรมชาติ

กรมประมง

304

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศ การสรางนักวิจัยระดับแนวหนาดานนาโนเทคโนโลยีจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่กาวหนาในเอเชีย

305

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศ การพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะหพื้นที่เผาไหมจากภาพถายดาวเทียมดวยเทคโนโลยีการเรียนรูเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการปาไม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ที่กาวหนาในเอเชีย
และความเสี่ยงของไฟปา

306

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศ โครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณวิทยาศาสตรอวกาศ(Thailand Space Consortium)
ที่กาวหนาในเอเชีย

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน)(สดร.)

307

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศ ความเปนเลิศดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรมจากวัสดุอนุพันธกราฟนขั้นแนวหนาสําหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม
ที่กาวหนาในเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

308

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศ โครงการวิจัยและพัฒนาดานดาราศาสตรอวกาศและวิทยาศาสตรบรรยากาศ
ที่กาวหนาในเอเชีย

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน)(สดร.)

309

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศ โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี
ที่กาวหนาในเอเชีย

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)

310

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศ การพัฒนาวัสดุฉลาดดวยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่กาวหนาในเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

311

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศ การพัฒนาขาวพิษณุโลก2ที่มียีนตานทานโรคขอบใบแหงแบบยั่งยืนดวยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นแนวหนา
ที่กาวหนาในเอเชีย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

312

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ โครงการวิจัยและพัฒนาการวัดดานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิของประเทศเพื่อสอดคลองกับระบบหนวยระหวางประเทศ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

313

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการวัดการสั่นสะเทือนชนิดเลเซอรแบบอะเรยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินเล็ก
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

314

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนําความรอนปฐมภูมิของประเทศสําหรับวัสดุอัจฉริยะ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

315

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝาระวังเตรียมความพรอมระงับและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียรและรังสีขามพรมแดน
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)

316

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ โครงการพัฒนา Integrated Metrologyเพื่อสรางการสอบกลับไดในระบบการวัดแบบ In-line measurement อยางครบวงจร
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ลําดับ

เปาหมายของ
รายการโครงการสําคัญ
แผนแมบทยอย
ชื่อเปา
จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมหลอดไฟแอลอีดี
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

หนวยงาน

317

รหัส
230501

318

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ ยกระดับโรงงานอาหารสัตวน้ําตนแบบเพื่อการเรียนรูและการวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ําไทย
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

319

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงสําหรับapplicationในมือถือตามมาตรฐานIEC61672:2013เพื่อรองรับการใชงานดานกฎหมาย
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
และปองกันสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

320

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส(ThaiMicroelectronicsCenter:TMEC)
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

321

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ โครงการสรางและพัฒนามาตรฐานระบบการวัดฝุนPM2.5ของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในประเทศจากฝุนละอองภายในอากาศ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

ส่วนที 2 หน ้า 44/44

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๒ ร่างระเบียบที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจัดทาร่างแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

