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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564 – 2565
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แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ความปกติใหม่
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกอีกนานัปการ โดยในการจัดทาแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งนี้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้นาแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) อันประกอบด้วย การพร้อมรับ
(Cope) การปรั บ ตั ว (Adapt) และการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พร้ อ มเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
(Transform) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการ
พัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เท่าทัน มีศักยภาพในการรับและลดความ
เสี่ยง สามารถสร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ยืนหยัดและเจริญเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงเป็นการทบทวนและปรั บเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ (Ways) และ
เครื่อ งมือ (Means) ในการบรรลุเป้าหมาย (Ends) ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยการก าหนดประเด็ น และแนวทางการพั ฒ นาที่ ต้ อ งให้
ความสาคัญเป็นพิเศษในช่วงระยะ 2 ปีต่อจากนี้ เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความ
พร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนนาเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต
ทั้งนี้ สศช. ได้จัดทา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับนี้
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของภาคีการพัฒนา
จากภาคส่วนต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การร่วมกันกาหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และ
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางและรุนแรง แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบ
ความสาเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค ทว่าการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จนก่อให้เกิดความปกติใหม่ (New Normal)
ในขณะเดียวกัน แนวโน้มสาคัญของโลก (Mega Trends) อีกนานัปการ ท่ามกลางความ
ปั่นป่วนและการเปลี่ ยนแปลง (VUCA World) จะเป็นปัจจัย เร่ งส าคั ญ ท าให้ทิ ศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จาเป็นต้องได้รับการพิจารณา
ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทการพัฒนาใหม่ของประเทศ
ยิ่งขึ้น โดยยังคง “เป้าหมาย (Ends)” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ไว้ เ ช่ น เดิ ม หากแต่ มี ก ารทบทวนและปรั บ เปลี่ ย น “แนวทาง/วิ ธี ก าร(Ways)” และ
“เครื่ องมื อ (Means)” ในรู ปแบบของ “แผนแม่ บทเฉพาะกิ จภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564 - 2565” ซึ่งจะเป็นการระบุแนวทาง
การพัฒนาจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องมุ่งเน้นให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
(Top Priorities) และประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues) ที่จาเป็นต้องเร่ง
ดาเนินการ เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งนาเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่า
ในอนาคต
การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถรับและลดความเสี่ยงขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์
จากโอกาสที่ เ กิด ขึ้นได้อ ย่ า งเป็น รู ปธรรม จาเป็ นต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นา
ศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) อันประกอบด้ว ย
มิติก ารพัฒนา 3 ประการ ได้แ ก่ 1) การพร้อ มรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การภายใต้ ส ภาวะวิ ก ฤติ ให้ ส ามารถยื น หยั ด และต้ า นทานความ
ยากลาบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว (Adapt)
หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากสิ่งที่เกิดขึ้น
และ 3) การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ พร้ อ มเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น (Transform) หมายถึ ง
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การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งและปั จ จั ย พื้ น ฐานให้ ส อดรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง
เพื่ อพลิกวิกฤตให้เ ป็นโอกาสสาหรั บการพั ฒนาประเทศต่อ ไป ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่ าว
มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการ
พัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสาคัญ คือ “คนสามารถ
ยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้ สู่ ท้ อ งถิ่ น เศรษฐกิ จ ประเทศฟื้ น ตั ว เข้ า สู่ ภ าวะปกติ และมี ก ารวางรากฐาน
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการ
ที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟู
และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น
การพัฒนา ประกอบด้วย
- การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับ
พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชน ร่ ว มกั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาศั ก ยภาพของวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) ให้ส ามารถปรั บตัวสู่ธุร กิจใหม่ ที่ มีแนวโน้มความ
ต้อ งการมากขึ้นในอนาคต เพื่ อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกาลั งหลักในการขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศ
- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของเครื่ อ งยนต์ ท างเศรษฐกิ จ หลั ก (Growth Engines)
ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่
อุตสาหกรรมและบริ การทางการแพทย์ ค รบวงจร การท่ อ งเที่ ย วเชิงสร้างสรรค์ และ
เน้ น คุ ณ ภาพ การเกษตรมู ล ค่ า สู ง อุ ต สาหกรรมอาหาร และอุ ตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
- การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนให้ เ ป็ น ก าลั ง หลั ก ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะ
แรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมี
ศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจ
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ที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการดารงชีวิตโดยเฉพาะในด้า นรายได้
และสุขภาพ
- การปรั บ ปรุง และพั ฒ นาปั จ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การฟื้ นฟู แ ละพั ฒ นา
ประเทศ (Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การปรับปรุงกฎหมายและการดาเนินงานของ
ภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้าง
ความมั่ นคงและศั กยภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ย ง รวมถึงการส่ งเสริ ม การมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจากัด และส่งเสริมการ
ฟื้นฟูและพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ ปัญหาและความจาเป็น
- ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคม
- ความท้าทายในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
จากสถานการณ์โควิด-19
- ความจาเป็นในการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาและสาระสาคัญของแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
- กรอบแนวคิดการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
- สาระสาคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
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ส่วนที่ 3 โครงการสาคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

8
9
13
17
19
20
23
39

9

คิดเ
ห็น

ห้าม

ใช้อ

้างอ

ิง

สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19)
นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางและ
รุนแรงในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบความสาเร็จ
ในการป้องกันและควบคุมโรคเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก ทว่าการแพร่
ระบาดของโรคอย่า งรุ นแรงและต่อ เนื่องได้ ส่ งผลกระทบไปถึงมิ ติด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านอื่น ๆ นอกเหนือไปจากวิกฤติการณ์ด้านสาธารณสุข ทั้งการหยุดชะงักของห่วงโซ่
การผลิ ต และการค้ า ระหว่ า งประเทศ การหดตั ว ของรายได้ จ ากภาคการท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากการจากัดการเดินทาง ความผั นผวนรุนแรงในตลาดการเงินโลก และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
ผลกระทบของโควิด - 19 ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งเเต่วิกฤติ
เศรษฐกิ จปี 2540 โดยส านักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 พบว่า มีการปรับตัวลดลง
ร้อยละ 12.2 อันจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2563 จะปรับตัวลดลงในช่วง
ร้อยละ (-7.8) - (-7.3) เนื่องจากการปรับตัวลดลงมากของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ภาวะเศรษฐกิจและปริ ม าณการค้ า โลก ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ใน
ประเทศ และปัญหาภัยแล้ง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ
10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.8
ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบในรายสาขา พบว่า ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
หลายสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาคบริการสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารหดตัวถึงร้อยละ 50.2 ขณะที่
ภาคการเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 จากปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: สศช.
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การหดตัวลงของเศรษฐกิจดังกล่าว จะนาไปสู่ปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจและ
ความเสี่ยงต่อการปิดกิจการในภาคบริการ การท่องเที่ยว และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม (SMEs) ที่ มี ค วามเปราะบางและมี ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
ความเสี่ยงได้น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 2-3 เท่า ในขณะเดียวกัน ปัญหาการว่างงานและ
การสูญเสียรายได้ ความยากจนและความเหลื่อมล้า จะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงความไม่เพียงพอของหลักประกันทางสังคม ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเป็นประเด็นที่ส่งผลกดดันให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยู่ในภาวะกดดันมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ผู้ว่างงานมีจานวน
เพิ่มขึ้นมากถึง 0.75 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.95 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก
อัตราว่างงานในภาวะปกติ และนับเป็นอัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี
2552 โดยร้อยละ 58.7 ของแรงงานที่ว่างงานดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสถานที่ทางานเลิก/
หยุด/ปิดกิจการ หรือหมดสัญญาจ้า ง และเมื่อพิจารณาผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน
ในช่วง 3 เดือน ซึ่งเป็นการว่างงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่า มากกว่า
ครึ่ ง (ร้ อยละ 55.4) เป็นแรงงานที่ถูกเลิกจ้า งมาจากภาคบริการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ในสาขาโรงแรมและภั ต ตาคาร (ร้ อ ยละ 18.3) และสาขาค้ า ปลี ก ส่ ง (ร้ อ ยละ 14.6)
โดยแรงงานส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบมีอายุมากกว่า 40 ปี และจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและต่ากว่า

ระก
อบก
า

พันคน

พันคน

1,000 คน

ชั่วโมงต่อสัปดาห์

% ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

จานวนผู้ใช้สิทธิตามมาตรา 75
(เหตุไม่สุดวิสัย)

จานวนผู้ใช้สิทธิตามมาตรา 79/1
(เหตุสุดวิสัย)

จานวนผู้มีงานทา

จานวนชั่วโมงทางาน

อัตราการเข้าร่วมกาลังแรงงาน

ที่มา: สศช.
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ภาวะตลาดแรงงานไทยปี 2562 - 2563

รรับ

อัตราการว่างงานผู้มีอายุ 15-24 ปี % กาลังแรงงานกลุ่มอายุ 15-24 ปี

อัตราการว่างงาน
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ความท้าทายในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
จากสถานการณ์โควิด - 19
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แม้ว่าในระยะที่ผ่านมา รัฐบาลจะดาเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมี ความท้าทายอีกหลายประการในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความเท่าทันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ความท้าทายประการแรก คือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยที่เน้นพึ่งพาการค้า
และการลงทุนจากต่างประเทศในระดับสูง และรวมศูนย์ความเจริญอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่
เพียงไม่กี่เมือง โดยมูลค่าการส่งออกของไทยมีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ส่ งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศมีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้าด้านรายได้
และโอกาสในการสร้างรายได้ระหว่างพื้นที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 พบว่า จังหวัด
ระยองซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงที่สุด มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงกว่า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่าที่สุด) ถึง 18.3 เท่า ซึ่งการพึ่งพาต่างประเทศและการกระจุกตัว
ของโอกาสทางเศรษฐกิจในบางพื้นที่ ส่งผลให้ประเทศไทยขาดแรงขับเคลื่อนจากภายใน
ที่ เ ข้ ม แข็ ง ทั้ ง ในด้ า นอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน เมื่ อ พิ จ ารณาผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 ที่ทาให้เกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ การชะลอตัวของการค้า การลงทุน และ
การส่ งออก ส่ งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกในระดับเดิม ได้
รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเมืองใหญ่ ที่ส่งผลให้แรงงานในเขตเมือง
จานวนมากอพยพกลับถิ่นฐานเพื่อกลับไปหางานทาในบ้านเกิด ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ต่อจากนี้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นฐานรากด้วยการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื้นที่ และยกระดับ
ศั ก ยภาพของธุ ร กิจ ภายในประเทศโดยเฉพาะ SMEs ซึ่ งเป็ น แหล่ ง จ้ า งงานที่ ส าคั ญ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ความท้ า ทายประการที่ ส อง คื อ การสร้ างศั กยภาพการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ท่ า มกลางภาวะวิ กฤตและการเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิดขึ้ น ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากผลกระทบด้ าน
เศรษฐกิจที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ประกอบกับสภาพ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวต่ามาเป็นเวลานาน อาจทาให้การฟื้นตัวเป็นไป
อย่างล่าช้าและส่งผลต่อความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
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อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงปี 2556 - 2562 อยู่ที่เพียงร้อยละ 3.0 ซึ่งต่า
ที่สุดในภูมิภาค โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในภาคอุ ต สาหกรรม ประกอบกั บ ผลิ ต ภาพและมู ล ค่ า เพิ่ ม ของภาคการเกษตรและ
ภาคบริ ก ารที่ อ ยู่ ในระดั บ ต่ า ดังนั้น นอกเหนือจากมาตรการฟื้ นฟู เศรษฐกิ จที่ต้ องเร่ ง
ดาเนินการแล้ว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตจาเป็นต้องให้ความสาคัญ
กับการปรั บปรุ งภาคการผลิ ตเพื่อ ยกระดับศั กยภาพในการเจริญ เติบโตในระยะยาว
ด้วยการสร้างจุดแข็งและเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยเริ่มจากการส่งเสริม
ภาคการผลิตต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ได้แก่ บริ การการแพทย์และ
สุ ข ภาพ การท่ อ งเที่ ย ว การเกษตร อุ ต สาหกรรมอาหาร และยานยนต์ ให้ ผู้ ผ ลิ ต
มีความสามารถสูงขึ้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถปรับตัวไปในทิศทางที่เหมาะสม
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ความท้าทายประการที่สาม คือ การพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อให้เป็นกาลังสาคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และยกระดับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยแม้ว่าทรัพยากรมนุษย์ของไทยในภาพรวมจะมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI)
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.73 ในปี 2556 เป็น 0.77
ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างการพัฒนาเชิงคุณภาพที่สาคัญ โดยเฉพาะปัญหา
การขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่เ กิดขึ้น โดยเมื่ อ พิจารณาจากดัชนีค วามสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global
Competitiveness Index: GCI) ของ World Economic Forum (WEF) ในส่ ว นของ
ตัวชี้วัดด้านทักษะ พบว่า ประเทศไทยมีอันดับผลคะแนนลดลง ทั้งตัวชี้วัด ด้านชุดทักษะ
ของผู้ ส าเร็จการศึ กษา (Skillsets of graduates) จากอั นดับที ่ 61 ในปี 2561-62 เป็น
อัน ดับ ที ่ 79 ในปี 2562-63 และด้า นทัก ษะดิจ ิท ัล ในกลุ ่ม ประชากร (Digital skills
among population) จากอั น ดั บ ที่ 61 เป็ น 66 จาก 141 ประเทศ ในช่ ว งระยะเวลา
เดียวกัน ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ไม่สามารถ
ผลิตกาลั งคนให้สอดคล้องกั บเทคโนโลยีสมั ยใหม่และความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่เปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนสอบ PISA ของเด็กไทย ซึ่งอยู่ในระดับต่ากว่าหลาย
ประเทศและมีอันดับผลคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากอันดับที่ 50 ในปี 2555 เป็นอันดับ
ที่ 66 ในปี 2561 จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน แรงงานไทยยั ง มี ผ ลิ ต
ภาพแรงงานต่า โดยข้อมู ลจาก Asian Productivity Organization (APO) ในปี 2562
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ระบุว่า ผลิตภาพแรงงานไทยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างต่ามาตลอดช่วงสองทศวรรษ
โดยปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศจีนและอินโดนีเซีย แต่ยังคงต่ากว่ามาเลเซีย
(2 เท่า) เกาหลีใต้ (2.5 เท่า) และสิงคโปร์ (4.5 เท่า) นอกจากนี้ ระบบความคุ้มครอง
ทางสังคมยังมีแนวโน้มจะประสบกับข้อจากัดทั้งในด้านงบประมาณ ความเพียงพอ และ
ความครอบคลุม เนื่องจากสัดส่วนของประชากรวัยพึ่งพิงที่เพิ่มสูงขึ้น ฐานการจัดเก็บภาษี
ที่มีอยู่อย่างจากัด ขณะที่มีแนวโน้มวิกฤติและภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งจะนาไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ลดลง
ดังนั้น ภาครัฐจึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ เพื่อให้เป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป
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ความท้าทายประการสุดท้าย คือ การพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานให้พร้อมต่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในอนาคต การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เร่งให้ประเทศ
เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในอัตราที่รวดเร็วขึ้น (Digital Transformation) พร้อมกับ
ตอกย้าให้เห็นถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน
ซับซ้อน และคลุมเครือ (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity:
VUCA World) จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากโควิด -19
ที่ประเทศไทยกาลังเผชิญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มทาให้
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่ างพลิกผัน ที่ส่งผล
ให้การมุ่งพัฒนาองค์ค วามรู้และนวัตกรรมมีค วามจาเป็นมากยิ่งขึ้น รวมถึง สงคราม
การค้า กระแสชาตินิยม การทวนกระแสโลกาภิวัฒน์ (Deglobalization) และความ
ขัดแย้งระหว่างขั้วอานาจของโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ความมั่น คงของประเทศ
ในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาเสริมสร้าง
ปัจจัยพื้นฐาน (Enabling Factors) ด้านต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายกฎระเบียบ บทบาทและแนว
ทางการให้บริ การของภาครัฐ องค์ ความรู้ และนวัตกรรม การเสริม สร้ างความมั่ นคง
การบริหารจัดการความเสี่ย ง ตลอดจนกลไกการมีส่วนร่ วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ให้พร้อมรองรับความแพร่หลายของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสามารถสนับสนุน
การปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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ความท้ า ทายต่า ง ๆ ในการฟื้ นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กอปรกับกระแสการพัฒนาของโลกท่ามกลางความปั่นป่วนและ
การเปลี่ ย นแปลงล้ ว นเป็ น ปั จจั ย เร่ ง ที่ ส่ ง ผลให้ป ระเทศไทย จ าเป็ น ต้อ งปรั บ เปลี่ ย น
แนวทางการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศให้ ส ามารถพร้ อ มรั บ และปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกในระยะต่อไปได้อย่างเท่าทัน
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ความจาเป็นในการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คื อ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับ มาตรา 10
และ 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้มีการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ในกรณีที่สถานการณ์
ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะ
ดาเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านใดได้ และเมื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับอันเนื่องมาจากเหตุการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด-19 และกระแสการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จึงมีความจาเป็นที่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต้องได้รับการพิจารณาทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เงื่อนไข
และบริบทการพัฒนาใหม่ของประเทศยิ่งขึ้น โดยยังคง “เป้าหมาย (Ends)” การพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไว้เช่นเดิม หากแต่มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน “แนวทาง/
วิธีการ (Ways)” ใหม่ในรูปแบบของ “แผนแม่บทเฉพาะกิจ (Contingency Plan)” ซึ่งจะ
ดาเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บทฯ อื่น ๆ รวมถึงปรับเปลี่ยน “เครื่องมือ (Means)” ใหม่
ในรู ปแบบของ “แผนปฏิบัติการตามแผนแม่ บทเฉพาะกิจ ” ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และโครงการ
สาคัญประจาปีงบประมาณ 2564 และ 2565 โดยแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติฯ จะระบุแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บทฯ เดิมที่ต้องเน้นให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
(Priorities Focus Areas) และประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues) ที่จาเป็นต้อง
เร่งดาเนินการ เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง
นาเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงมาเป็น “จุดเปลี่ยน” เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการ
พัฒนา เพื่อสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างพลิกผันและรวดเร็วจากภายนอกประเทศ
ล้ ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ภ ายในประเทศทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อ ให้เกิดเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสในการ
พัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การกาหนดทิศทางการพัฒนาท่ามกลางภาวะวิกฤตและความไม่แน่นอน เพื่อให้
ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การและลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ขณะเดียวกันยัง มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึง
กันให้ได้มากที่สุด จึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ
“ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) โดยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติ
ที่ต้องให้ความสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะ
วิกฤต ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก (Resist) รวมถึงสามารถ
ฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเมื่อภาวะวิกฤตผ่านพ้นไป (Bounce Back) ซึ่งการ
สร้างความสามารถของประเทศในการพร้อมรับนั้น ต้องพิจารณาให้ความสาคัญกับการ
ลดความเปราะบาง ผ่านการลดจุดอ่อนและขจัดข้อจากัดเดิมที่ ประเทศเผชิญ พร้อมกับ
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างอย่างเต็มศักยภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด
การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง
ที่ดาเนินการอยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการ
พัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงต้องให้ความสาคัญกับการกระจายความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว
เพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พร้ อ มเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น (Transform) หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ
สถาบั น ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งการปกครอง ให้ ส อดรั บ กั บ กระแส
การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ เพื่อพลิกวิกฤตจาก
แรงกดดันทั้งภายนอกและภายในให้เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาประเทศสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป
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แนวคิดการพั ฒนาประเทศในการพร้ อมรับ ปรั บตัว และเปลี่ ยนแปลงเพื่ อพร้อม
เติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ของประเทศให้สามารถลุกได้อย่างรวดเร็วเมื่อล้ม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้
และคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นั้น จะทาให้ประเทศมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลัก 3 ขั้น
การพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประเทศสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะวิกฤต (Survive)
ซึ่งการที่ประเทศจะสามารถอยู่รอดได้นั้น ทุกองคาพยพที่เป็นภาคส่วนสาคัญต้องมีความ
เข้ ม แข็ ง ซึ่ ง เป็ นภู มิ คุ้ มกั นจากภายใน มี การเตรี ยมพร้ อมรองรั บผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก (2) เศรษฐกิจในประเทศ
ต้ องมี ความเข้ มแข็ งและมี การพึ่ งพาภายนอกในระดั บที่ เหมาะสม (Sufficient) ซึ่ งการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความเหมาะสมที่ พอดี นั้น จะต้องเป็นไปอย่ างมี เหตุผลบน
พื้นฐานของความรู้ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ และ (3) ประเทศมีการพัฒนาที่สมดุล และ
ยั่งยืน (Sustain) มีความพอดีในทุกมิติการพัฒนาอย่างเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกันและกัน และ
มีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตทุกด้าน
ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะเวลา 2 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศ
ให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) นั้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่
1) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุน
สร้ า งงาน สร้ า งรายได้ใ ห้แก่ ท้ อ งถิ่ น ชุม ชน และผู้ ประกอบการโดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค
2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ ประเทศไทย
มีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป
อาทิ อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระแสการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าโลกโดยมุ่งเน้น
ที่การคิดค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและ
บริการ
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3) การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนให้ เ ป็ น ก าลั ง หลั ก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับ
ทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและ
มีศักยภาพ ตลอดจนให้มีความสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัด
สวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการดารงชีวิต ทั้งความมั่นคง
ทางรายได้และสุขภาพ
4) การปรับปรุงและพัฒนาปั จจั ยพื้นฐานเพื่อส่ งเสริ มการฟื้ นฟูและพั ฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) เพื่อพัฒนาประเทศสู่การเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
อาทิ การเร่งรัด พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
และการดาเนิ นงานของภาครัฐ ให้ทั นสมั ย การพั ฒนาและประยุ กต์ ใช้ องค์ ความรู้ และ
นวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง
การส่ งเสริ มและสนับสนุนการมี ส่ วนร่ วมจากภาคี เครื อข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน
ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจากัด และส่งเสริมการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
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แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ฯ มี เ ป้า หมาย ตั ว ชี้วั ด แนวทาง
การด าเนิ น งานและแผนงาน โครงการที่ ส าคั ญ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
ในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนด
เป้า หมายการดาเนิน งานในระยะเวลา 2 ปี โดยพิจ ารณาจากสถานการณ์ปัจ จุบัน
ที่ประเทศกาลั งเผชิญอยู่ ร่วมกับเงื่อ นไข ความจาเป็นด้านกรอบวงเงินงบประมาณ
ภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการและจัดสรรได้ รวมถึงการคาดการณ์ถึงโอกาสที่พึงเกิดขึ้น
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์
และต่อยอดไปสู่การพัฒนาในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ โดยแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ
มีเป้าหมายที่สาคัญ คือ
“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ
มี ก ารวางรากฐานเพื่ อ รองรั บ การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ใหม่ (Economic
Transformation)” และมีตัวชี้วัด ตลอดจนค่าเป้าหมายการดาเนินงาน ในปี 2564
และ 2565 ดังนี้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เอก

สาร
ป

2564
1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มี
ไม่เกินกว่า
อัตราการว่างงาน
งานทา กลุ่มเปราะบาง
ร้อยละ 1.5
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ลดลงไม่น้อยกว่า
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ
ร้อยละ 10 เทียบ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
กับปีก่อนหน้า
สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม (มาตรา 33
ไม่น้อยกว่า
39 หรือ 40) ต่อกาลังแรงงานรวม
ร้อยละ 45
2) สร้างอาชีพและกระจาย ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Covariance ลดลงไม่น้อยกว่า
รายได้สู่ท้องถิ่น
of Variation: CV) ของผลิตภัณฑ์จังหวัด
ร้อยละ 1 เทียบ
เปรียบเทียบภายในภาค
กับปีก่อนหน้า

2565
ไม่เกินกว่า
ร้อยละ 1
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 48
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 เทียบกับ
ปีก่อนหน้า
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ค่าเป้าหมาย

3) เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด

ิง

คิดเ
ห็น

อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ
SMEs

้างอ

อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่ใน
แต่ละจังหวัดของประเทศ

2564
2565
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า
กับปีกอ่ นหน้า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
236,000 บาท
245,000 บาท
ต่อคน ต่อปี
ต่อคน ต่อปี
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45
ร้อยละ 45
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2.5 เทียบ ร้อยละ 2.5 เทียบ
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า

ใช้อ

ตัวชี้วัด

ห้าม
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วาม

4) มีการวางรากฐานเพื่อ
อัตราการขยายตัวของการลงทุนใน
รองรับการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เศรษฐกิจใหม่
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ

รรับ

ฟังค

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Evolution
Index)

ระก
อบก
า

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและ
เป็นภาระในการดาเนินธุรกิจ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.4

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.5

อยู่ในกลุ่มประเทศ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูง
ที่มีการพัฒนาสูง
ที่สุด 40 อันดับ
ที่สุด 40 อันดับ
แรก โดยมีอันดับดี
แรก
ขึ้นจากปีก่อนหน้า
อยู่ในกลุ่มประเทศ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูง
ที่มีการพัฒนาสูง
ที่สุด 45 อันดับ
ที่สุด 50 อันดับ
แรก โดยมีอันดับดี
แรก
ขึ้นจากปีก่อนหน้า

เอก

สาร
ป

แนวทางการพั ฒ นา เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายของแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่ กาหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) แนวทาง
การพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่อง
โดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสาคัญ กับการเร่งดาเนินการในมิติ
ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของ
แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีรายละเอียดของ
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
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1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
ผ่ า นการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานโดยเฉพาะในระดั บ พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชน ร่ ว มกั บ การให้
ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจ
ใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดาเนินงานด้านการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรองที่มีขีดความสามารถ
และความพร้อม เพื่อให้การเติบโตของพื้นที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงความเจริญ เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ
และชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ดังนี้
1.1) การส่ ง เสริ ม การจ้า งงาน โดยเฉพาะในระดั บ พื้ น ที่ แ ละกลุ่ ม
บัณฑิตจบใหม่ ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโต
ในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้า งตลาดแรงงานโดยการโยกย้ ายแรงงานไปยังภาค
การผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น
1.2) การช่วยเหลื อ และพั ฒ นาศั กยภาพวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (SMEs) ด้ ว ยการเร่ ง แก้ ปั ญ หาสภาพคล่ อ งของ SMEs ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่
ที่ มี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการมากขึ้ น ในอนาคต ตลอดจนปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมาย
เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลด
ความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น
1.3) การกระจายความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ไปยั ง เมื อ งหลั ก และ
เมืองรอง ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สร้างตาแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด
โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ (Cluster) เป็นต้น
2) การ ยก ร ะ ดั บ ขี ด ควา ม ส า ม า ร ถข อ ง ปร ะ เ ท ศเ พื่ อ ร อ งรั บ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) โดยมุ ่ง เน้น ด้า นการ
เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ
หลัก (Growth Engines) ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพ
ภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป ได้แก่
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2.1) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารทางการแพทย์ ค รบวงจร ด้ วยการ
ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับ
คุ ณ ภาพมาตรฐานของสิ น ค้ า และบริ ก าร ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ทางการแพทย์เ พื่อ เพิ่ มประสิทธิภาพในการให้บริ การด้านสุ ขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น
2.2) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละเน้ น คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ ทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และรูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน
และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่น
ที่มีศักยภาพ เพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น
2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้าง Market Platform ให้กลุ่ม
เกษตรกรและวิ ส าหกิจ ชุ ม ชน พั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพมาตรฐานความปลอดภั ย และ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากความหลากหลายทางชี ว ภาพ ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถ
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพในอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง อาทิ อุ ต สาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น
2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่ อ เพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต และการจ้ า งงาน และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการปรั บ ตั ว ให้
สอดคล้ อ งกับความต้อ งการของผู้ บริ โ ภคยุ ค ใหม่ โดยการมุ่ งสู่ ธุร กิจอาหารมู ล ค่ า สู ง
อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) และ อาหารทางการแพทย์ (Medical
Foods) เป็นต้น
2.5) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยการสนับสนุนการปรับตัว
ของผู้ประกอบการและแรงงาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งระเบียบ กฎหมาย
โครงสร้ า งพื้ นฐาน และอุ ป สงค์ ข องผู้ บริ โ ภคในประเทศให้ส ามารถเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ โ ดยเฉพาะยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ตลอดจนช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และผู้
ให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เป็นต้น
3) การพัฒนาศั กยภาพและยกระดั บ คุณภาพชีวิ ต ของคน (Human
Capital) โดยให้ความสาคัญกับการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และ
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ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ
หลักในระยะยาว ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิ ตของประชากรทุ ก สาขาอาชีพ และทุ ก ช่ว งวั ย ตลอดจนการส่ งเสริ ม ความมั่น คง
ทางสุขภาพ เพื่อให้คนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
3.1) การยกระดั บ ทั ก ษะ (Upskill) ปรั บ ทั ก ษะ (Reskill) และ
ส่งเสริ มการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อ ยู่ในภาคการผลิตและบริ การที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ (Upskilling) และปรับศักยภาพแรงงาน
(Reskilling) ให้เหมาะสมกับรู ปแบบธุร กิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ย นแปลงไป
ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จาเป็นสาหรับการเรีย นการสอน และการพัฒนา
ทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีความ
ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว โดยมุ่งเน้นที่การผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น
3.2) การขยายและพั ฒนาระบบประกันสังคม ด้วยการช่วยเหลื อ
เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง ผลักดันให้
แรงงานเข้ า สู่ ร ะบบประกั น สั ง คมมากขึ้ น พั ฒ นาระบบและกลไกการช่ ว ยเหลื อ
กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ แก้ปัญ หาเฉพาะกลุ่ ม ให้ต รงจุ ด และพั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครอง
ทางสังคมให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่ เปลี่ย นแปลงไป รวมถึง
มีการบูรณาการตั้งแต่ร ะดับนโยบายจนถึงระบบข้อ มูลในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
3.3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบ
รับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ กระจาย
บริ การสาธารณสุ ขอย่ า งทั่ วถึงและมีคุ ณ ภาพ โดยใช้เ ทคโนโลยี ดิจิทั ล และแสวงหา
แนวทางดาเนินการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
เป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น
4) การปรับปรุงและพัฒ นาปัจจัยพื้นฐานเพื่อ ส่ งเสริม การฟื้นฟูและ
พั ฒ นาประเทศ (Enabling Factors) โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เกื้ อ หนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จฐานราก ขี ดความสามารถในการเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตามที่กล่าวมาในข้อ 1) - 3) ให้ประสบผลสาเร็จ
ซึ่งปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่จาเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา ประกอบด้วย
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4.1) การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อ รองรั บการปรั บโครงสร้ า ง
เศรษฐกิ จ ใหม่ โดยการพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ให้สอดคล้องกับทิศทางการการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ โดยการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นต้น
4.3) การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในทุ ก มิ ติ
ด้วยการส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ เพื่อ สร้ าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
และแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น
4.4) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
เพื่อรองรับภัยพิบัติ เหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้ง ตลอดจนสาธารณภัย
ทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมการบรรเทาภาวะวิกฤตด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพและรองรับ
สาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ และเสริมสร้างโอกาสให้ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง เป็นต้น
4.5) การส่งเสริม การมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและภาคีการพัฒนา
เพื่อให้การฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้ อย่างเป็น
รูปธรรม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ
ในสั ง คม เพื่ อ ช่ ว ยติ ด ตามตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางการฟื้ น ฟู และพั ฒ นา
ประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพิ่ ม บทบาทของท้ อ งถิ่น และยกระดั บการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ต่ า ง ๆ
ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ เป็นต้น
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การปรับรูปแบบ และแนวทางการดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
ความไม่ แ น่ น อน การกระจายความเสี่ ย ง
รวมถึงการปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ ย นแปลงเชิ งโครงสร้ างและปั จจั ย
พื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และ
สถาบัน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และมุ่ง
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
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1.2 การช่วยเหลือและ
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ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละกลุ่ ม บั ณ ฑิ ต จบใหม่
ภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต
แรงงานไปสู่ ภ าคการผลิ ต ที่ มี ผ ลิ ต ภาพ
รายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า
รวมถึงรักษาการจ้างงานภายในประเทศ รวมถึงศักยภาพ โอกาส และความต้องการ
2) พั ฒ นากลไกการติ ด ตามประเมิ น ผลให้
เดิม โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบ ของประชาชนในพื้นที่
จากโควิด-19
2) ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ให้
สะท้ อ นสถานการณ์ แ ละน าไปสู่ ก าร
2) พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล แรงงานที่ ค รอบคลุ ม สามารถพึ่ ง ตนเองได้ ลดภาระของ
พั ฒ นาด้ า นแรงงานของไทยได้ อ ย่ า ง
ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อจาแนก ครอบครัว และบรรเทาปัญหาการลดลง
มีประสิทธิภาพ
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่าง ของประชากรวัยแรงงาน
3) ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมายให้ ไ ม่ เ ป็ น
แม่ น ย า รวมถึ ง จั บ คู่ ค วามต้ อ งการของ
อุปสรรคต่อการดึงดูดแรงงานทักษะสูงให้
ผู้ ห างานกั บ ผู้ จ้ า งงาน (job matching)
เข้ามาทางานในประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) เร่ ง แก้ ปั ญ หาสภาพคล่ อ งของ SMEs 1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัว 1) ปรับ โครงสร้างปัจ จัยแวดล้ อมทั้งระบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
สู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมาก
ให้ขจัดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจและ
กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยการแบ่ ง เบาภาระ
ขึ้นในอนาคต เช่น สินค้าและบริการเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพของ SMEs ได้แก่
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1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1) ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานใหม่ โดยเฉพาะ 1) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ 1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดยโยกย้าย
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และข้ อ จ ากั ด เดิ ม ที่ มี และพร้ อ มบริ ห าร
จัดการในทุกภาวการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ภายใต้ทรัพยากรที่มี

พร้อมรับ
(Cope)

ปรับตัว
(Adapt)

ตารางแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565
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ผู้สู งอายุ สิ น และค้ าบริ การเพื่ อ สุข ภาพ
ค่า ใช้ จ่า ย ปรับ โครงสร้ า งหนี้ และเพิ่ ม
 ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมายเพื่ อ
และสินค้าสีเขียว เป็นต้น
ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง สิ น เชื่ อ และแหล่ ง
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เงิ น ทุ น ด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ 2) สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ช่ ว ย
เป็นธรรม
ธุรกิจที่มีศักยภาพยังสามารถอยู่รอดและ
SMEs ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธุรกิจ
 บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลด
รักษาการจ้างงานต่อไปได้
รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจ
ความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ตลอดกระบวนการ ทั้งการผลิต การบริหาร
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs
จัดการ และการตลาด
 ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณและ
3) ส่ ง เสริ ม การระดมทุ น ผ่ า นเครื่ อ งมื อ
กลไกการติดตามประเมินผล ให้เอื้อ
ทางการเงิ น ที่ ห ลากหลาย อาทิ การใช้
ต่อการส่งเสริม SMEs
แพลทฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ
4) สนั บ สนุ น เครือ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและ
เพิ่ม ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
ในระดับพื้นที่
1.3 การกระจายความเจริญ 1) สร้างตาแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อ 1) ส่งเสริ มการลงทุนในพื้นที่หัวเมื องหลัก 1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ทางเศรษฐกิจไปยังเมือง รองรั บ ผู้ ว่ า งงาน แรงงานคื น ถิ่ น และ เมื อ งรอง และเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการ
โดยการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี
บัณฑิตจบใหม่
รวมกลุ่ ม และเชื่ อ มโยงผู้ ป ระกอบการ
หลักและเมืองรอง
พั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ
ในพื้ น ที่ (Cluster) เพื่ อ สร้ า งศั ก ยภาพ
การค้าการลงทุนแบบครบวงจร รวมถึง
ในการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสร้ า ง
ส่งเสริม การลงทุนในโครงสร้า งพื้น ฐาน
การจ้างงานในระยะยาว
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ภาคธุ ร กิ จ เช่ น ระบบ 2) เพิ่ ม ศั ก ยภาพและบทบาทหน้ า ที่ ข อง
การขนส่งและกระจายสินค้า
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่มาก
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่ง
ยิ่งขึ้น
สาธารณะ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็น
ที่ มี คุ ณ ภาพและให้ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาและการเรี ย นรู้
ต้ อ งการของประชาชนและกิ จ กรรม
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่น
เศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้น ๆ
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2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ

อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการไทย

คิดเ
ห็น

วาม

ฟังค

ห้าม

ใช้อ

้างอ

ิง

1) ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ 1) ปรั บ รู ป แบบและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ 1) เปลี่ ย นแปลงแนวทางการพั ฒ นาภาค
ทั้งในกลุ่มภาครัฐ เอกชน และประชาชน
การท่ อ งเที่ ย ว โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ จุ ด แข็ ง
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ร ะ บ บ ใ ห้ มุ่ ง เ น้ น
ของไทยภายใต้ เ งื่ อ นไขและบริ บ ทใหม่
ทั่วไป
ทีเ่ ชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งแนวทาง
ของโลก อาทิ การส่ งเสริ ม ภาพลั ก ษณ์
2) ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น รู ป แบบการ
ของไทยในฐานะประเทศที่ ป ลอดภั ย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคแล ะ
ท่อ งเที่ ย วที่ ส นับ สนุ น รวมถึ งกลไกและ
(safe place) จากโรคระบาด เพื่อให้เป็น
ติ ด ต า ม กลุ่ ม เ สี่ ย งอย่ า งทั่ ว ถึ ง แ ล ะ
วิธีการในการติดตามประเมินผลที่สามารถ
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของ
ครอบคลุม
สะท้ อ นการด าเนิ น การได้ อ ย่ า งเป็ น
กลุ่ ม ผู้ มี ก าลั งซื้ อ สู ง และการท่ อ งเที่ ย ว
3) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พร้อมทั้ ง
รูปธรรม
แบบเที่ยวไปด้วยทางานไปด้วย (Bleisure 2) เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของเมื อ งรอง
พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากร
หรือ Workation)
ที่เกี่ยวข้อง
และท้ อ งถิ่ น ที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ กระจาย
2) เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว
รายได้ไปยังชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
โดยเชื่ อ มโยงกั บ บริ ก ารทางการแพทย์
เพื่อเพิ่ มมูลค่ า และใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล
เพื่อการตลาดและสร้างประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

รรับ

ระก
อบก
า

แนวทางการพัฒนา

พร้อมรับ
ปรับตัว
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Cope)
(Adapt)
(Transform)
2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)
1) ส่ งเสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารทาง 1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
2.1 การส่งเสริม
สุ ข ภาพที่ ผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม ความ
ทางการแพทย์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
บริการทางการแพทย์ โดยพัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรมและ
ต้องการเพิ่มสูงขึ้น
ในการให้บริการด้านสุขภาพ
คุ ณ ภ า พ ต ล อ ด ห่ ว ง โ ซ่ คุ ณ ค่ า ข อ ง
บริการทางการแพทย์
2) ขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง การแพทย์ 2) เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
อุ ตสา หกร รมการแ พทย์ ครบ วงจ ร
ครบวงจร
เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ และ
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
สร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ แก่ สิ นค้ าและบริ การ
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2.5 การปรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่

2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร

รรับ

คิดเ
ห็น

วาม

ฟังค

ปรับตัว
(Adapt)

ใช้อ

้างอ

ิง

1) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ทั้ งระบบไปสู่ ยานยนต์ สมั ยใหม่
โดยการปรั บระเบี ยบกฎหมาย ส่ งเสริ ม
การวิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข้ อง
อาทิ เทคโนโลยี แบตเตอรี่ และมอเตอร์
กระตุ้นอุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศ
จั ด ให้ มี ส ถานี บ ริ ก ารอั ด ประจุ ที่ ทั่ ว ถึ ง
พร้อมทั้งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์
กั บ สาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม
เพื่ อ ข ยา ยฐ านอุ ต ส าห กร รม อา ทิ
อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมระบบ
รางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

1) ปรั บโครงสร้ างภาคการเกษตรโดยการใช้
เทคโนโลยี และนวั ตกรรมในกระบวนการ
ผลิ ตและการบริ หารจั ดการเพื่ อเพิ่ มผลิ ต
ภาพการเกษตร สร้ างมู ลค่ าเพิ่ มในสิ นค้ า
เกษตร และสามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์
1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร
ทั้ ง ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า โดยการสร้ า งและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาทิ การส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะ
เพื่ อ ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภ าพให้ แ ก่
อุตสาหกรรมอาหาร
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ห้าม

1) สร้าง Market Platform ให้กลุ่มเกษตรกร 1) ส่งเสริมการปรับตัวของภาคการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาด
โดยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า
และผู้บริโภคได้โดยตรง เพื่อสร้างรายได้
เกษตรผ่ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญา
และเป็นฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ พัฒนา
ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
1) ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสภาพคล่ อ งโดยการ 1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่ม
อาหารปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
กาลังการผลิต และการจ้างงาน
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ และมุ่ งสู่
2) ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง ตลาด ทั้ ง ตลาด
ธุรกิ จอาหารมูลค่ าสูง อาทิ อาหารเพื่ อ
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
สุ ขภาพ (Functional foods) และอาหาร
ทางการแพทย์ (Medical foods)
2) ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ในการ
วิ จั ย และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต และ
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
1) ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการโดยเฉพาะ 1) สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
และแรงงานในอุ ต สาหกรรมยานยนต์
จากการเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ อุ ต สาหกรรม
และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ยานยนต์ ส มั ยใหม่ อาทิ ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ให้ พ ร้ อ มส าหรั บ การผลิ ต ยานยนต์
รถยนต์ และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซมและ
สมัยใหม่ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
บารุงรักษา
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ พร้อมทั้งกระตุ้นการ
ลงทุนใหม่ ๆ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์
ที่จาเป็น

พร้อมรับ
(Cope)

ระก
อบก
า

2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตร
มูลค่าสูง
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และปรับศัก ยภาพแรงงาน (Reskilling)
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมการ
ประสิท ธิภาพมากขึ้ น โดยให้สอดคล้อ ง
ให้ เ หมาะสมกั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ และ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน
กั บ แนวคิ ด ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21
โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาคการผลิตเป้าหมาย และทิศทางการ
2) ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะ
พัฒนาประเทศ
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การเรี ย นการสอน
วิก ฤตมากขึ้ น อาทิ การเรีย นรู้ ท างไกล 2) สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร
(Distance learning) หลั กสู ตรระยะสั้ น
ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้
การพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหา
คนทุ ก ช่ ว งวั ย สามารถเข้ า ถึ ง โอกาส
โอกาสทางเศรษฐกิจ
และการผสมผสานการเรี ย นรู้ แ บบ
ในการยกระดับและปรับทักษะความรู้และ
ออฟไลน์และออนไลน์
ทักษะเพื่อการพัฒนาตนเองและประกอบ
3) ส่งเสริมทักษะชีวิตที่จาเป็น อาทิ การสร้าง
วินัยทางการเงิน การออม และสุขภาวะ
อาชีพที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง
1) ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน 1) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบและกลไก 1) พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มี
กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
ความบู ร ณาการ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน/
จากโควิ ด -19 และภาวะวิ ก ฤตอื่ น ๆ
เฉพาะกลุ่ มให้ ตรงจุ ด โดยใช้ ระบบข้ อมู ล
โครงการเพื่อลดความซ้าซ้อนและเพิ่มการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ชื่ อ มโยง
เกื้ อ กู ล ระหว่ า งกั น (Complementary
ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
Effect) และเชื่ อ มโยงครอบคลุ ม คน
2) ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบ
ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ประกั นสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่ อเสริ มสร้ าง 2) ริ เ ริ่ ม ออกแบบหลั ก ประกั น ทางสั ง คม
ที่รองรับรูปแบบการทางานในอนาคต อาทิ
ความยั่งยืนทางการคลัง โดยมุ่งเน้นการ
ความมั่นคงทางรายได้
การจ้างแรงงานแบบชั่วคราว (Gig Workers)
ลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนในระยะยาว
3) ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารโดยชุ ม ชน
แบบพึ่งตนเอง โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุน
ตามศักยภาพ
1) พั ฒ นาระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ 1) กระจายบริ ก ารสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง 1) ศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบหลักประกัน
ใหม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ า ทั้ ง ระบบติ ด ตาม
และมี คุณ ภาพ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง โรคระบาด
มาช่วยในการขยายการให้บริการ เพื่อลด
การเป็น สั งคมสู งวั ย และอยู่ บ นพื้ นฐาน
ตลอดจนการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งวงจร
ความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่
ของความยั่งยืนทางการคลัง
และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม 2) ส่ ง เสริ ม การดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง ป้ อ งกั น
(Preventive measures) ให้ ป ระชาชน

3.3 การเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสุขภาพ

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบหลักประกันทาง
สังคม

คิดเ
ห็น

วาม
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รรับ
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า
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พร้อมรับ
ปรับตัว
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Cope)
(Adapt)
(Transform)
3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)
1) ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและ 1) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลาย 1) ริ เ ริ่ ม ด าเนิ น การปฏิ รู ป ระบบการผลิ ต
3.1 การพัฒนาทักษะ
บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ให้ ไ ด้ รั บ การ
มี ค วามยื ด หยุ่ น พร้ อ มปรั บ ตั ว สู่ วิ ธี ก าร
ก าลั ง คนทั้ ง การศึ ก ษาและการพั ฒ นา
แรงงานและการเรียนรู้
ฝึ ก อบรมยกระดั บ ทั ก ษะ (Upskilling)
ท า ง า น ห รื อ อ า ชี พ ใ ห ม่ เ มื่ อ มี ก า ร
ทั ก ษะแรงงานให้ เ ชื่ อ มโยงกั น และมี

เอก
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ปรับตัว
(Adapt)

ประเมินแนวโน้มโอกาสการเกิดโรคภัย
มีสุ ข ภาวะที่ ดีแ ละลดความเสี่ ย งในการ
โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เกิดโรค
2) สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะในการ 3) สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง
การมีสุขภาวะที่ดี

พร้อมรับ
(Cope)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

4.2 การปรับปรุงกฎหมาย
และส่งเสริมภาครัฐ
ดิจิทัล
1) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล แบบ
บูรณาการ โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ความต้ อ งการ
ศั ก ยภาพ และวางแผนการพั ฒ นาให้
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่

คิดเ
ห็น

วาม

ห้าม

ใช้อ

้างอ

ิง

พักผ่ อนดู แลผู้ สูงอายุ แบบระยะยาว และ
ในด้า นการให้บ ริก ารโลจิ สติ กส์ การค้ า
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ดึงดูดผู้
และการลงทุน
มี ค วามสามารถเข้ า มาท างานในพื้ น ที่
เป็นต้น
1) นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ 1) ปรั บปรุ งกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ
ประชาชน อาทิ กลไกเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
และมาตรการต่าง ๆ ให้ส่งเสริมการแข่งขัน
กลุ่ ม เป้ า หมาย และระบบเตรี ย มความ
สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อการพัฒนา
พร้ อ มด้ า นการจั ด การสาธารณภั ย
ประเทศ
เพื่อบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาโครงสร้ างระบบและมาตรการทาง
ภาษีให้มีความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงส่งเสริม
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
3) ปรั บโครงสร้ างและวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการให้
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
สามารถบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและ
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ยนแปลงได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ

ฟังค

จากมาตรการช่ วยเหลื อ บริ ก ารของรั ฐ
การศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจ

รรับ

4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)
4.1 การพัฒนาโครงสร้าง 1) พัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐานด้ านดิ จิทั ล ให้ 1) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและประยุ กต์ ใช้ 1) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการใช้
ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้บริการ
โครงสร้ างพื้ น ฐานให้ สอดคล้ องกั บ
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
ประชาชนอย่
า
งมี
ค
ณ
ุ
ภาพและทั
ว
่
ถึ
ง
ครอบคลุม และทั่วถึง เพื่อขับเคลื่อนการ
ทิ
ศ
ทางการพั
ฒ
นาประเทศ
เช่
น
การปรั
บ
ตั
ว
ปรับโครงสร้าง
ของโรงแรมที่ เคยมี เป้ าหมายเพื่ อรองรั บ
2) ช่วยเหลื อ ประชาชนและธุ รกิจ รายย่อ ย
พัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจใหม่
นั กท่ องเที่ ยวจ านวนมาก ให้ เป็ นสถานที่
ให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรับประโยชน์
เศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค อาทิ ศู น ย์ ก ลาง

ระก
อบก
า
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4.5 การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายและ
ภาคีการพัฒนา

4.4 การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รรับ

คิดเ
ห็น

วาม

ฟังค

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ห้าม

ใช้อ

้างอ

ิง

1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ 1) ส่ งเสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม 1) แก้ไขกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่ อการ
นวัตกรรมในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตร
ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มจานวน
ท า ง ธุ ร กิ จ โ ด ย เ ฉ พ า ะ SMEs แ ล ะ
อุ ต สาหกรรม และบริ ก ารเป้ า หมาย
และคุณภาพบุคลากร และพัฒนาโครงสร้าง
ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง
พื้ น ฐานด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และยกระดั บ คุ ณ ภาพ
2) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือและร่วมลงทุน
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและ
ชีวิตของประชาชน
พัฒนานวัตกรรมทีส่ นับสนุนภาคการผลิต
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และ
เป้าหมายในระดับภูมิภาค
ระบบการเงินในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรม
1) ส่งเสริมการบรรเทาภาวะวิกฤตด้วยการใช้ 1) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านการ 1) เปิ ด โอกาสให้ ท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ฐานข้ อ มู ล เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
จั ด การภาวะวิ ก ฤตให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บริหารจัดการความเสี่ยงในพืน้ ที่ของตนเอง
เพื่ อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ตั้งแต่การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือน
โดยการบู ร ณาการระบบการจั ด การ
ผู้ ป ระสบภั ย อย่ า งรวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง และ
ภั ย ล่ ว งหน้ า (Early Warning System)
ในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ มี เ อกภาพ สามารถ
เป็นธรรม
การจัดการภาวะวิกฤต และการเยียวยา
รองรั บ เหตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง และ
สาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 1) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม 1) เพิ่ ม บทบาทของท้ องถิ่ น และยกระดั บ
ในพื้ น ที่ แ ละภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในสั ง คม
(Social Enterprise) เพื่ อ เ ปิ ด โอกา ส
การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ต่ า ง ๆ ในการ
เพื่อช่วยติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะ
ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารราชการ แก้ไขปัญหา และพัฒนา
แนวทางการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาประเทศ
สร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
ประเทศ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้แพลทฟอร์มและช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

พร้อมรับ
(Cope)

ระก
อบก
า

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม
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1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
8 โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทยเชื่อมโลกด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
9 โครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
10 โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ
11 โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก(THAILAND SMEs Step up to World Beauty
Market)
12 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ
13 โครงการการยกระดับสินค้าและบริการ โอทอป (OTOP) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
14 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
15 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกากับดูแลธุรกิจดิจิทัล
16 โครงการ SME Access เพื่อส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
17 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล (Digital for SME)
18 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รรับ
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การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน
1 โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบสาหรับผู้สูงอายุในภาคใต้ (โครงการนาร่องชุมชนในจังหวัดตรังสตูลและกระบี่ )
2 โครงการส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ
3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์สองรุ่นสร้างคุณค่าชีวิตตามแนวคิด:ศูนย์ดูแลคนสองวัย
(IntergenerationcareCenter)
5 โครงการการสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนบนเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุกรณีศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลพบุรี
6 โครงการประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพเชื่อมตลาดเพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

ใช้อ

้างอ

ิง

สานักงานปลัดกระทรวง(สป.อว.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ห้าม

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

(37)
37

เอก

ระก
อบก
า

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

32 ส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ
33 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์จังหวัด
34 โครงการ“สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย”

30 เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
31 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

29 โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง

คิดเ
ห็น

วาม

ฟังค

รรับ

 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)
2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
23 สร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์
24 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสาหรับการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและการแพทย์
25 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ไทย โดยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (Technology Localization)
26 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบคุณภาพ OECD GLP
27 โครงการ “พัฒนาการผลิตเซลล์มาตรฐานลักษณะเฉพาะ(highly selected) สาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่วประเทศ”
28 โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสากรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ

ใช้อ

้างอ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

ิง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน(องค์การมหาชน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
กรมส่งเสริมการเกษตร

ห้าม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

22 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สาร
ป

1.3 การกระจายความเจริญศูนย์ทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง
19 โครงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ
20 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู(่ เมืองเดิม)
21 EECสู่ประตูนวัตกรรม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการพัฒนาผู้ประกอบการที่สาเร็จการศึกษาผ่านการยกระดับทักษะ
ความชานาญการริเริ่มระบบนิเวศและโปรแกรมความเป็นผู้นาระดับนานาชาติ

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
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52 โครงการพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดขอนแก่น
53 โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการไทยเร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA
54 โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
55 โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร
56 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

49 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้าพุร้อน
50 โครงการอาบน้าพุร้อนมาก่อน เมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพจังหวัดระนอง
51 ตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.3 การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

36 การเล่าเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางการเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
37 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
38 โครงการ Smart Tourism Village
39 พัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
40 ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา
41 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันออกและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
42 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน(Promote the Eco -Tourism for Safety & Sustainability)
43 กระจายพื้นที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว
44 ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ
45 กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย
46 ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ
47 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
48 โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบวงจร

สาร
ป

35 โครงพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

้างอ

ิง

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมปศุสัตว์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ใช้อ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ห้าม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข

กรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน(องค์การมหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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57 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (ZoningbyAgri-Map)ปี2565
58 โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร
59 โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร(กิจกรรมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร))
60 โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กิจกรรมการส่งเสริมการทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ )
61 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณพ.ศ.2565
62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)ปีงบประมาณพ.ศ.2565
63 โครงการ“จัดทาฐานข้อมูลยางพารา(BigDataCenter)”
64 โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่
65 โครงการธนาคารหม่อนไหมปี 2565
66 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
67 โครงการการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร
68 ติดตามประเมินผลโครงการสาคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
69 โครงการผลิตพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดีระบบSeedAreaปี2565
70 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
71 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น)
72 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง
73 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
74 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหมปี 2565
75 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหมปี 2565
76 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
77 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
78 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหมปี 2565
79 โครงการ“ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ ”
80 โครงการ“ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ ”

ห้าม

ใช้อ

้างอ

ิง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม
กรมการข้าว
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมหม่อนไหม
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน

กรมหม่อนไหม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
การยางแห่งประเทศไทย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การยางแห่งประเทศไทย
กรมประมง
กรมหม่อนไหม
กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมหม่อนไหม
กรมประมง
กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

40
(40)

ระก
อบก
า
กรมประมง

88 โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

98 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
99 โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ดี(พืชประมงปศุสัตว์)ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
100 โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายสู่เกษตรชาวไร่อ้อย

92 โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ
93 โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ(กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ)
94 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
95 โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลรักษาไม้ผล
96 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
97 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (กิจกรรมการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร)

คิดเ
ห็น

ใช้อ

้างอ

ิง

กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

ห้าม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
กรมส่งเสริมการเกษตร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การยางแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร

90 การจัดตั้งหน่วยทดสอบคุณประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสาหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรไทย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
91 โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค/กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสาหรับการทดสอบทาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
กายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร

89 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบย้อนกลับกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน

ฟังค

วาม

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

87 การยกระดับผักและผลไม้ไทยด้วยThaiGAP/GlobalGAP:โอกาสสาหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน

สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

86 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและกาจัดแมลงศัตรูพืชโรคพืชและวัชพืช

รรับ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

กรมประมง

85 การนาร่องเพื่อการใช้ชีวภัณฑ์ผสมผสานแบบบูรณาการสาหรับพืชผักเศรษฐกิจและไม้ผลมูลค่าสูง

84 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

83 โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้าในชุมชน

กรมประมง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

สาร
ป

82 ขยายผลเพื่อใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพ(antimicrobialpeptide)ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

เอก

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

81 การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น
(FromFarmtoCustomer)

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

(41)
41

เอก

คิดเ
ห็น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

119 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้านม
ดิบปีงบประมาณพ.ศ.2565
120 โครงการส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสานปลูกโกโก้แซมมยางพาราและการแปรรูปโกโก้รองรับอุตสาหกรรมโกโก้ในอนาคต

ิง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

118 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

้างอ

กรมการค้าต่างประเทศ

117 ขยายตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวสีในต่างประเทศ

ใช้อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

ห้าม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
การยางแห่งประเทศไทย
กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมการข้าว
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

115 การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่าและต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
116 การนาร่องขยายผลการพัฒนาชุดตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารอย่างรวดเร็วสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย

113 การยกศักยภาพการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
114 โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(ChiangmaiOrganicHub)มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากล
2.4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร

วาม

ฟังค

รรับ

ระก
อบก
า

สาร
ป

101 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช
102 โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยี smartfarmผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ภาคตะวันออก
103 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและน้ายาง
104 โครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย์
105 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
106 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรปีงบประมาณพ.ศ.2565(กิจกรรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน)
107 โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน
108 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
109 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร
110 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยาง
111 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
112 โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรประจาปีงบประมาณ2565

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

42
(42)

เอก

ิง

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
กรมสุขภาพจิต

้างอ

138 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่21
139 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

ใช้อ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

ห้าม

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

คิดเ
ห็น

129 งานพัฒนาและเชื่อมโยงห้องสมุดออนไลน์แห่งชาติ
130 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ของประเทศไทยPublicLearningPortal
131 โครงการการสร้างความเข้มแข็งกาลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ
132 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
133 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
134 พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว
135 โครงการIGJD-educenterการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยIntegratede-Learning Platform Open Online Course
136 นวัตกรรมการจัดการศึกษาออนไลน์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านทักษะแรงงานฝีมือและทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
137 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสาหรับนักเรียนพิการทุกประเภท

วาม

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

128 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ MOOCs for
Teachers (M4T)

ฟังค

รรับ

121 โครงการ“การพัฒนากาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)”
122 เสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21
123 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง(ActiveAgeing)
124 โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
125 โครงการพัฒนากาลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (CoastalTourism)
126 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
127 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)

ระก
อบก
า

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
3.1 การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้

สาร
ป

2.5 การปรับอุตสาหกรรม�
ยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

(43)
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วาม

ิง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

้างอ

159 โครงการ“การพัฒนาและประยุกต์ใช้ActiveAgeingIndex(AAI)เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
(LongTermCares:LTCs)”

ใช้อ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ห้าม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

157 โครงการตาบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม
158 โครงการ “พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม”
3.3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ

154 โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทางานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
155 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21
156 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ
3.2 การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม

คิดเ
ห็น

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

151 โครงการพัฒนาทักษะกาลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/NewSkill)
152 โครงการการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
153 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทางสสวท.

ฟังค

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

150 โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดาริ

รรับ

ระก
อบก
า

สาร
ป

กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

141 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Lite rate School)
142 โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน
143 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
144 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่21
145 โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม
146 พัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการของตลาดงาน
147 ส่งเสริมการลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
148 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทางานสุขภาพดีในสถานประกอบการ
149 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

เอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

140 โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
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44
(44)

175 โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม
176 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน
177 การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้
มาตรฐาน(TDSC)
178 โครงการสนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสาคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

173 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
174 โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนประจาปีงบประมาณพ.ศ.2565

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)
4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่

172 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพพชอ./พชข.

คิดเ
ห็น

วาม

ฟังค

170 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน
171 โครงการพัฒนาการสื่อสารความรอบรู้เรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี

รรับ

ระก
อบก
า

ใช้อ

้างอ

ิง

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

ห้าม

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรมควบคุมโรค

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมการแพทย์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

163 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
164 โครงการยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าโรคระบาดให้พร้อมรับมือ
165 โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับระบบเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
166 โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกช่วงวัย
167 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
168 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสาหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
169 พัฒนากลไกจุดจัดการ(node)นาร่องระดับพื้นที่เพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ:ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะปี2564-2565

สาร
ป

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

เอก
กระทรวงสาธารณสุข

160 โครงการขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในช่วงชีวิตวิถีใหม่ (NewNormal)และพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
161 โครงการพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ
162 แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าหรือโรคติดต่ออันตรายแบบบูรณาการ

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

(45)
45

เอก

คิดเ
ห็น

189 พัฒนาการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI)และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คาปรึกษาทางไกล
(Tele-ConsultingSystem)
190 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนในระบบกลางด้านกฎหมาย
191 บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ
192 พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
193 การพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 3
194 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ4.0
195 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ
196 โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่
197 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการแบบมีส่วนร่วม
198 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ProductSafety)เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
199 โครงการพัฒนาบริการข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสาหรับประชาชนบนระบบออนไลน์
200 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การอานวยความสะดวกและการบริการประชาชน

ห้าม

ใช้อ

้างอ

ิง

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กรมศุลกากร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สานักงานประกันสังคม

188 โครงการยกระดับการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ผ่านระบบดิจิทัลของสานักงานประกันสังคมแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน

วาม

กรมการค้าต่างประเทศ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

187 ยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFTSMARTCertificateofOrigin(C/O))

ฟังค

รรับ

186 โครงการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)

185 พัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกาเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ

กรมการค้าต่างประเทศ

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

184 โครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication)

ระก
อบก
า
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กรมการแพทย์
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมอนามัย

179 โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการกรมการแพทย์แนวใหม่ด้วยระบบดิจิทัล (Digital DMS New Management System)
180 โครงการพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ(DG-Link)
181 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นดิจิทัล
182 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoHDataCenter)และระบบDoHDashboardเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
183 โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฏหมาย

สาร
ป

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล
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(46)

เอก

ระก
อบก
า

ฟังค

คิดเ
ห็น

วาม

มหาวิทยาลัยพะเยา

205 ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์:การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับวิสาหกิจ
ชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มล้านนาตะวันออก
206 การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
207 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน
208 ประเทศไทยในอนาคต(FutureThailand)
209 นวัตกรรมการแพทย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
210 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับชุมชนฐานรากในเชิงพื้นที่บนเส้นทาง LIMEC
211 การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Research and Innovation Utilization for Community)
212 โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยาแห่งชาติ(National Precision Medicine Center)
213 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
214 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง
215 การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบน
ฐานทุนทรัพยากรในพื้นที2่ 0จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
216 ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
217 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
218 อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
219 โครงการ“พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Deep-techSector)”
220 การพัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการใช้งานภาคเกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทย์การผลิตและบริการ
สาธารณะ

รรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

204 นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส

ใช้อ

้างอ

ิง

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

ห้าม

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
กรมการแพทย์
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)

201 โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก
202 โครงการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด
203 โครงการ“พัฒนาและเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก(EECi)/เมือง
นวัตกรรมอาหาร(FoodInnopolis)/ย่านนวัตกรรม(InnovationDistrict)”

สาร
ป

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

(47)
47

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)(สซ.)

223 โครงการจัดทาฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม
224 โครงการ“ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง”
225 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม
4.4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฟังค

236 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นา3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น
237 สร้างเสริมศักยภาพผู้นา3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น
238 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน”
239 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นาชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรี
240 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน
241 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน
242 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

คิดเ
ห็น

วาม

228 โครงการ“พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย”
229 โครงการความร่วมมือพัฒนาตาบล(Smarttumbon)
230 เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
231 โครงการประชาคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
232 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ
233 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นา3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น
234 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นาท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดชัยนาท
235 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลาภูและบึงกาฬ

รรับ

ใช้อ

้างอ

ิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ห้าม

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

226 ขยายผลเทคโนโลยีรับมือภัยพิบัติทางน้าและอากาศเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง Innovation for Green and Smart City)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
227 การพัฒนากลไกการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤติร่วมกันระหว่างภาครัฐสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยภาคเอกชน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และภาคประชาสังคม
4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา

ระก
อบก
า

สาร
ป

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

222 การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้า

เอก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

221 โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ระก
อบก
า
คิดเ
ห็น

วาม

ฟังค

รรับ
ห้าม

ใช้อ

้างอ

ิง

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

246 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน
247 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน
248 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน
249 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน”
250 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน

สาร
ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

244 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน
245 โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน(โครงการร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง)

เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

243 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
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