โครงการสาคัญ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(01) ประเด็น ความมั่นคง

010101

010102

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยสูงขึ้น

1

โครงการ“สรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

กรมการพัฒนาชุมชน

2

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผานกลไกหมูบาน

กรมการปกครอง

3

โครงการขับเคลื่อนแผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในบทบาทของฝายปกครอง(เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหา กรมการปกครอง
การคามนุษย)

4

ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคง

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

5

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสําหรับอําเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยพระนามพระบรมวงศานุวงศ
และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ12อําเภอ

กรมการปกครอง

6

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวธิ ี

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7

โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ(RDPBCamp)

8

โครงการการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจาและพระ
ราชวงศ
โครงการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีใหมีคณ
ุ ภาพ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ(สํานักงานกปร.)
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

9

010103

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10

โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริ

กรมการปกครอง

11

โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงเรงดวนภายใตแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใต
สังคมพหุวฒ
ั นธรรมในประเทศไทยพ.ศ.2561–2564

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

หนา 1

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
010201

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขดี
ขึ้นจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ

12

โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย

กรมประมง

13

โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง

กรมประมง

14

โครงการพัฒนาระบบการควบคุมตัวยาสารตั้งตนและเคมีภัณฑที่เปนวัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15

โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการD.A.R.E.ประเทศไทย)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

16

โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว

กรมการจัดหางาน

17

โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการดานไซเบอรของประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

18

โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

19

ศูนยประสานงานและแกไขปญหาขาวปลอม(Anti-FakeNews)

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

20

โครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต

กรมการขาว

21

โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ในการใชระบบเทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลและเครือขายองคกรอาชญากรรมขามชาติกองการ
ตางประเทศสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

22

การบูรณาการดานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

23

ปองกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

24

“โครงการ/การดําเนินการ:โครงการจัดซื้อระบบติดตามเปาหมายทางโทรศัพทมือถือ”(ปอท.)

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

25

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกสเพือการตรวจตราและเฝาระวังภัย(บ.ตร.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

26

“จัดทําศูนยการสืบสวนติดตามและวิเคราะหขอมูลบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
(ปอท)

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

27

โครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจนบุคคลโดยเทคโนโลยีBiometrics(ลายพิมพนิ้วมือและภาพถายใบหนา)ใหเปนระบบหลักในการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตรวจคนเขาเมืองOneSystem(สตม.)

28

โครงการศูนยประสานแรงงานประมง

กรมการจัดหางาน

หนา 2

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

010202

ลําดับ

ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็นมากขึ้น

29

การกํากับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงของผู
มีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม

30

การสรางพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยูรวมกันบนความแตกตาง

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

31

โครงการการสลายโครงสรางเครือขายผูมีอิทธิพลและกลุมชาติพันธที่เกี่ยวของกับยาเสพติด

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

32

โครงการตํารวจประสานโรงเรียน(1ตํารวจ1โรงเรียน)(บช.ปส.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

33

พัฒนาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(ScienceandMathematicsProgram:SMP)และหองเรียนแกนนํานักธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รุนเยาว(YoungBusinessLeadersProgram:YBLP)ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพ
การศึกษาเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต
ศูนยบูรณาการฐานขอมูลดานการตอตานการทุจริตในจังหวัดชายแดนใต.
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)
บูรณาการสอบสวนคดีดานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใตโดยใชกลไกการสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

35
36

010401
010501

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย

34

010301

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความ
ทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความทาทาย
จากภายนอกไดทุกรูปแบบสูงขึ้น
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

37

พัฒนาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(ScienceandMathematicsProgram:SMP)เพื่อสรางโอกาสและคุณภาพ
การศึกษาเสริมสรางความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญในจังหวัดปตตานี
พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

38
39

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนยขาวในภูมิภาคและสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยขาวระดับจังหวัด/อําเภอ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานขาวกรองและตอตานขาวกรอง

กรมการปกครอง
สํานักขาวกรองแหงชาติ

40

การพัฒนาฐานขอมูลการขาวเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลตอความมั่นคง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

41

แผนงานยกระดับการวิเคราะหธรุ กรรมทางการเงินของสํานักงานปปง.

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

42

โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณความมั่นคงประเทศรอบบาน

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

43

โครงการกํากับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

หนา 3

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(02) ประเด็น การตางประเทศ

020202

ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ
เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

44

โครงการเผยแพรและขยายตลาดแรงงานในตางประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

020301

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุก
มิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

45

โครงการพัฒนามาตรฐานงานตํารวจไทยสูมาตรฐานสากล(วจ.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

020401

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อํานาจตอรอง และไดรับการยอมรับ
ในสากลมากขึ้น

46

โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

020501

ทุกภาคสวนมีสวนรวมขับเคลื่อนการตางประเทศอยางมี
เอกภาพ และไทยเปนหุนสวนความรวมมือกับตางประเทศใน
ทุกมิติมากขึ้น

47

โครงการสงเสริมบทบาทการประมงของไทยในเวทีโลก

กรมประมง

หนา 4

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(03) ประเด็น การเกษตร

030101

030201

สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมีมูลคาเพิ่มขึ้น

สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น

48

โครงการผลิตพันธุหมอนและไขไหมพันธุดีระบบSeedAreaป2565

กรมหมอนไหม

49

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณและสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

กรมประมง

50

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นและสินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร(กิจกรรมการสงเสริมอาชีพดาน
การเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น)

กรมสงเสริมการเกษตร

51

โครงการยกระดับและเพิ่มมูลคาการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

52

โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น

กรมปศุสัตว

53

โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณและสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรดานหมอนไหมป2565

กรมหมอนไหม

54

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นและสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรดานหมอนไหมป2565

กรมหมอนไหม

55

โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร

กรมการขาว

56

โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณและสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

กรมทรัพยสินทางปญญา

57

โครงการสงเสริมศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นสูตลาดยุคใหมดานหมอนไหมป2565

กรมหมอนไหม

58

โครงการ“สงเสริมชองทางการตลาดเครือขายเกษตรอินทรียภาคเหนือตอนบนดวยกลไกประชารัฐ”

กรมการพัฒนาชุมชน

59

โครงการ“สงเสริมชองทางการตลาดเครือขายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนลางดวยกลไกประชารัฐ”

กรมการพัฒนาชุมชน

60

การสรางแพลตฟอรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑอาหารเกษตรและการแปรรูปใหมีมาตรฐานและปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพใน
ทองถิ่น(FromFarmtoCustomer)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

61

ขยายผลเพื่อใชเปปไทดตานจุลชีพ(antimicrobialpeptide)ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวเพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

62

โครงการพัฒนาแหลงผลิตลูกพันธุสัตวน้ําในชุมชน

กรมประมง

63

การนํารองขยายผลการพัฒนาชุดตรวจสารเคมีปนเปอนในอาหารอยางรวดเร็วสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

64

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

กรมประมง

หนา 5

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

030202

ลําดับ

030302

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย

ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทยไดรบั การยอมรับดาน
คุณภาพความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการสูงขึ้น

65

โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพบนฐานความรูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน)

66

การนํารองเพื่อการใชชีวภัณฑผสมผสานแบบบูรณาการสําหรับพืชผักเศรษฐกิจและไมผลมูลคาสูง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

67

การพัฒนาสารชีวภัณฑสารชีวภัณฑที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชโรคพืชและวัชพืช

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

68

การยกระดับผักและผลไมไทยดวยThaiGAP/GlobalGAP:โอกาสสําหรับพัฒนาเกษตรกรรมสูความยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

69

โครงการสรางความเชื่อมั่นสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยสูตลาดทั้งในและตางประเทศ

กรมประมง

70

โครงการสงเสริมสินคาเกษตรเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรียและระบบตรวจสอบยอนกลับกิจกรรม
เตรียมความพรอมเกษตรเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

71

การจัดตั้งหนวยทดสอบคุณประโยชนและความปลอดภัยของผลิตภัณฑทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)
ไทย
โครงการสรางความเชื่อมั่นสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยสูผูบริโภค/กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพสําหรับการ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
ทดสอบทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑการเกษตรและอาหาร

72
030301

รายการโครงการสําคัญ

สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นมี
การจัดตั้งในทุกตําบลเพิ่มขึ้น

73

โครงการจัดทําฐานขอมูลและเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรชีวภาพ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

74

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

75

สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความตองการของตลาด(พืชสมุนไพรแมลงเศรษฐกิจและไมมีคา)กิจกรรม
สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรดวยโรงอบพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ําในเขตปฏิรปู ที่ดิน
โครงการจุลินทรียเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

76

โครงการสรางมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตรชีวภาพสูเชิงพาณิชย

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

77

โครงการศึกษาวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจของการนําผลพลอยไดและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องและ
พลังงานทางเลือก

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

78

โครงการสรางมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตรชีวภาพสูเชิงพาณิชยกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรใหไดมาตรฐาน

กรมวิชาการเกษตร

79

โครงการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หนา 6

กรมประมง

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
030401

030501

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มขึ้น

สินคาที่ไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะมีมูลคาเพิ่มขึ้น

80

โครงการเพิ่มผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและมูลคาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

81

การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและน้ํายาง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

82

ขยายตลาดขาวอินทรียและขาวสีในตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ

83

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณเพื่อยกระดับสหกรณที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
และน้ํานมดิบปงบประมาณพ.ศ.2565

84

โครงการสงเสริมการทําเกษตรผสมผสานปลูกโกโกแซมมยางพาราและการแปรรูปโกโกรองรับอุตสาหกรรมโกโกในอนาคต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

85

โครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

86

โครงการยกระดับสินคาเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

87

โครงการตนแบบเกษตรอัจฉริยะ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

88

โครงการตนแบบเกษตรอัจฉริยะ(กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ)

กรมสงเสริมการเกษตร

89

โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

90

โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลรักษาไมผล

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

91

โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแกเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแหงประเทศไทย

92

โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร(กิจกรรมการสงเสริมการ กรมสงเสริมการเกษตร
ใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร)

93

โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมและระบบอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตลอดหวงโซอุปทาน

หนา 7

กรมประมง

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
030502

030601

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

94

กรมวิชาการเกษตร

95

โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุด(ี พืชประมงปศุสัตว)ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมใหแกเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
โครงการสงเสริมออยพันธุดีของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายสูเกษตรชาวไรออย

96

โครงการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช

กรมการขาว

97

โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากดวยเทคโนโลยีsmartfarmผูปลูกไมผลในพื้นที่ภาคตะวันออก

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

98

โครงการสนับสนุนระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

กรมปศุสัตว

99

โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

100

โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณผลผลิตสินคาเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

101

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (ZoningbyAgri-Map) ป2565

กรมหมอนไหม

102

โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะหผลกระทบจากการใชนโยบาย/มาตรการทางการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

103

โครงการเชื่อมโยงและขยายชองทางการตลาดสินคาเกษตร(กิจกรรมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร(ตลาด
เกษตรกร)

กรมสงเสริมการเกษตร

104

โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ(กิจกรรมการสงเสริมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ)

กรมสงเสริมการเกษตร

105

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญปงบประมาณพ.ศ.2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

106

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)ปงบประมาณพ.ศ.2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

107

โครงการ“จัดทําฐานขอมูลยางพารา(BigDataCenter)”

การยางแหงประเทศไทย

108

โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ

กรมประมง

109

โครงการความรวมมือพัฒนาตําบล(Smarttumbon)

กรมพัฒนาที่ดิน

หนา 8

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

030602

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเปาหมาย)
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็ง
ในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

110

โครงการธนาคารหมอนไหมป2565

กรมหมอนไหม

111

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

กรมพัฒนาที่ดิน

112

โครงการการติดตามและวิเคราะหสถานการณแนวโนมภาคเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

113

ติดตามประเมินผลโครงการสําคัญภายใตแผนแมบทดานการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

114

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรปงบประมาณพ.ศ.2565(กิจกรรมยกระดับศักยภาพ
เกษตรกรรุนใหมและผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินคาชุมชน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

115

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณกลุมเกษตรกรและธุรกิจชุมชน

กรมสงเสริมสหกรณ

116

โครงการสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกตรกรใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ

กรมสงเสริมสหกรณ

117

โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร

กรมสงเสริมสหกรณ

118

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจยาง

การยางแหงประเทศไทย

119

โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร

กรมประมง

120

โครงการยกระดับความสามารถดานการเงินการบัญชีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกสหกรณและสถาบันเกษตรกรประจําป
งบประมาณ2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

หนา 9

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(04) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040101

040201

040301

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

121

โครงการพัฒนาการผลิตภัณฑน้ําตาลสูผลิตภัณฑมูลคาสูง(HightValue)

122

โครงการการขับเคลื่อนกัญชากัญชงกระทอมทางการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือกและการแพทยพื้นบานไทย(เฉพาะกัญชง) กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

123

เพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเปนผลิตภัณฑตั้งตนสําหรับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
อยางยั่งยืน

124

สรางอุตสาหกรรมการแพทยใหมบนฐานการกาวกระโดดของเทคโนโลยีดานชีววิทยาศาสตร

125

การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยไทยโดยการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ(TechnologyLocalization) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

126

โครงการยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทยดวยระบบคุณภาพ
OECDGLP

127

การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากสมุนไพรสําหรับการใชประโยชนทางสุขภาพและการแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

128

โครงการ“พัฒนาการผลิตเซลลมาตรฐานลักษณะเฉพาะ (highly selected) สําหรับใชในหองปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่ว
ประเทศ”

สภากาชาดไทย

129

โครงการสรางศักยภาพการแขงขันอุตสากรรมทางการแพทย Medical Hub ในระดับภูมิภาคดวยมาตรฐานสากล

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.)

130

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องคการมหาชน)

131

โครงการยกระดับนักพัฒนาผลิตภัณฑ Smart Electronics (SD)

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

132

โครงการพัฒนาระบบ Thailand Smart Electronics Platform

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หนา 10

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร(องคการมหาชน)
(ศลช.)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
040302

040401
040402
040501

040601

040602

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
ความสามารถในการพัฒนาดานเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุนใหม
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตชิ้นสวนอากาศยานสูงขึ้น
(Tier)
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล ในดาน
ความพรอมในอนาคตดีขึ้น

133

โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสําหรับผูสูงวัยและผูดอยโอกาส

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

134

โครงการสรางทักษะใหมบุคลากรและกําลังคนดิจิทัล

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

135

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

136

โครงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรองการซอมบํารุงชิ้นสวนในอุตสาหกรรมการบินและระบบอิเล็กทรอนิกสใน
สนามบิน
โครงการศูนยทดสอบมาตรฐานชิ้นสวนอากาศยานและดาวเทียม

137

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑที่ใชงานในภารกิจตํารวจ

138

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

139

โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑดานความมั่นคงตามมาตรฐานสากลเพื่อการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการ
ปองกันประเทศ
โครงการการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย

140

สงเสริมแรงงานคุณภาพผานระบบการรับรองความรูความสามารถ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

141

จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบประกันคุณภาพการรับรองความรูความสามารถ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

142

พัฒนาศักยภาพชางเชื่อมไทยสูมาตรฐานสากล

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

143

โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและธุรกิจสูเศรษฐกิจดิจิทัล

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

144

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขันของภาคอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หนา 11

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

สถาบันวัคซีนแหงชาติ

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(05) ประเด็น การทองเที่ยว

050101

050102

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

145

โครงการสรางรายไดจากการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรคผานตลาดมูลคาสูง

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)

146

เพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยว

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

147

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร

148

สงเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

149

สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวสัมผัสประสบการณจังหวัด

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

150

โครงการ“สรางสรรคนวัตกรรมและเพิ่มมูลคาวิถีไทย”

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

151

โครงพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)

152

การเลาเรื่องทองเที่ยวใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืนตามแนวทางการเพิ่มมูลคาทุนวัฒนธรรมทองถิ่นและ
เศรษฐกิจสรางสรรคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

153

โครงการพัฒนาอัตลักษณเมืองเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางสรางสรรค

กรมการทองเที่ยว

154

โครงการSmartTourismVillage

กรมการทองเที่ยว

050103

สินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมไดรับการขึ้น
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น

155

พัฒนาตอยอดสินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมดวยทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

050201

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

156

โครงการ“สํารวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจดานการกีฬาและจัดทําบัญชีประชาชาติดานการกีฬา
(SportSatelliteAccounts:SSA)นํารอง”

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

157

โครงการสงเสริมการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร

กรมการทองเที่ยว

158

โครงการแนะนําศักยภาพความพรอมในการเปนแหลงถายทําภาพยนตรของประเทศไทยใหแกผูถายทําภาพยนตรตางประเทศ
(InboundRoadshow)

กรมการทองเที่ยว

หนา 12

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ชื่อเปาหมาย

050301

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผน
ไทย เพิ่มขึ้น

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

159

ขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมสุขภาพ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

160

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

กรมการทองเที่ยว

161

โครงการการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกครบวงจร

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

162

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวน้ําพุรอน

กรมการทองเที่ยว

163

โครงการอาบน้ําพุรอนมากอน เมืองทองเที่ยววิถีใหมใสใจสุขภาพจังหวัดระนอง

กรมการทองเที่ยว

164

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสงเสริมการพัฒนาสมุนไพรในเครื่องสําอางใหเปนศูนยกลางผลิตภัณฑสุขภาพ
นานาชาติในระดับสากลประจําปงบประมาณ2565
ขยายฐานตลาดนักทองเที่ยวกลุมนิยมความหรูหรา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

050401

สถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ
ทางการแพทยไดรับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
รายไดการทองเที่ยวสําราญทางน้ําเพิ่มขึ้น

050601

นักทองเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น

166

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

050602

โครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวมีคุณภาพและ
มาตรฐานดีขึ้น

167

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนภายใตนโยบายดานความปลอดภัย
และการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน(PromotetheEco-TourismforSafety&Sustainability)
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการบังคับใชกฎหมายในการพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว(วจ.)

168

โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก(Microgrid)บนพื้นที่เกาะพะลวยจังหวัดสุราษฎรธานี

การไฟฟาสวนภูมิภาค

169

การบริหารจัดการการทองเที่ยวพื้นที่เกาะอยางยั่งยืน:กรณีศึกษาหมูเกาะฝงทะเลตะวันออกและเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

170

กระจายพื้นที่และชวงเวลาทองเที่ยว

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

171

ขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

172

กระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยวไทย

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

050303

050603

การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ดีขึ้น

165

หนา 13

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(06) ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101

เมืองในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา เพื่อกระจายความ
เจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

173

โครงการพัฒนาเมืองใหมอัจฉริยะ

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

174

โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู( เมืองเดิม)

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

175

แพลตฟอรมเมืองอัจฉริยะ(SmartCityPlatform)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

176
177

การวิเคราะหปจจัยและคาดการณปริมาณการเกิดขยะอาหารของประเทศไทยจากพฤติกรรมการบริโภคของชุมชนเมืองโรงเรียน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)
และมหาวิทยาลัยและชุมชนชนบท
โครงการพัฒนาโครงขายทางการคาภาคตะวันออก
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

178

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคใต

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

179

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจเมืองใตเชื่อมโยงการคาโลก

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

180

โครงการเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

181

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสรางมูลคาเชื่อมโยงการคาอนุภมู ิภาคภาคเหนือ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

182

โครงการยกระดับการคาภาคอีสานสูศูนยกลางเศรษฐกิจลุมแมน้ําโขง

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

183

ขยายผลเทคโนโลยีรบั มือภัยพิบัติทางน้ําและอากาศเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของเมือง
(InnovationforGreenandSmartCity)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

184

โครงการ“วางและจัดทําแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการอยางยั่งยืนสําหรับเมืองขนาดกลางใน
กรุงเทพมหานครกรณีศูนยกลางเมืองบางกะป4ตารางกิโลเมตร”
โครงการสงเสริมการจัดการเมืองและชุมชนสูเมืองนาอยู

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

060201

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและไดมาตรฐาน

185

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวฒ
ั นธรรม

186

โครงการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ:การจัดทําผังพื้นที่อนุรักษแหลงศิลปกรรมราย
ประเภทและการจัดทําผังภูมินิเวศแหลงธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนลาง)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

187

โครงการศึกษาและจัดทํามาตรการการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

หนา 14

กรมอนามัย

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(07) ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล

070101

070102

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศลดลง

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทย
ดีขึ้น

188

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

กรมปศุสัตว

189

การพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑดานปองกันการระเบิดและปะทุไฟตามมาตรฐานIECExและATEXสําหรับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

190

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการสอบเทียบผลกระทบสัญญาณรบกวน(Noise)ความถี่สูงตอสมรรถนะการสื่อสาร/และ
การสื่อสารของรถยนตในอนาคต

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

191

โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดดานความเขากันไดของอุปกรณ(EMC)และดานคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอรเวปเพื่อรองรับ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
การพัฒนาระบบราง(ในตัวตึกราง)

192

โครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม

กรมการขนสงทางบก

193

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางถนนใหมีความปลอดภัยดวยระบบมาตรฐาน

กรมการขนสงทางบก

194

กรมการขนสงทางบก

070104

การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

195

การพัฒนาและปรับปรุงศูนยรวมขอมูลการขนสงดวยรถบรรทุกเพื่อสงเสริมการขนสงดวยรถบรรทุกใหมีประสิทธิภาพปลอดภัย
และไดมาตรฐาน(TDSC)
โครงการพัฒนาระบบนําทางการเดินทางดวยขนสงสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงไปสูภูมิภาค

070105

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

196

โครงการขับเคลื่อนการแกปญหาการตายในกลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนต”

กรมควบคุมโรค

197

โครงการ“พัฒนามาตรฐานผูตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับตน(Inspector)ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น”

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

198

โครงการ“การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใชชุมชนเปนฐาน(CommunityBasedonRoadSafetyManagement)” กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

199

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อการกํากับดูแลการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมและการเตรียมการเปดใหยื่นขอสิทธิสํารวจและผลิตปโตรเลียม(ปงบประมาณ2565)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

200

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงขอมูลเพื่อวิเคราะหยุทธศาสตรและแผนงาน(ระยะที2่ )

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

201

เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณการการปฏิบัติงานรวมกันระหวางสํานักงานพลังงานจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผูประกอบการในพื้นที่

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

202

การสรางตนแบบระบบเก็บกักพลังงานแบตเตอรี่เพื่อชดเชยคุณภาพไฟฟาสําหรับอาคารที่มีลักษณะโหลดการใชไฟฟาแบบพิเศษ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

070201

070202

การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลง

การใชพลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

หนา 15

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
070203

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

203

โครงการ“จัดทําแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟาเพื่อรองรับเปาหมายการสงเสริมยานยนตไฟฟาของ
ประเทศ”

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

204

โครงการยกระดับระบบจัดการขอมูลสารสนเทศของหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ4.0ระยะที2่

กรมธุรกิจพลังงาน

070204

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีระบบโครงขายสมารทกริด

205

โครงการ“ศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี”่

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

070301

ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ตมากขึ้น

206

ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

207

โครงการบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะสูชุมชนประจําปงบประมาณพ.ศ.2565

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

หนา 16

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(08) ประเด็น ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

080101

080102

080201

080301

080302

080303
080401

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

208

เรงการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผูประกอบการอัจฉริยะ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

209

โครงการ“เสริมสรางรากฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสูตลาดความงามโลก”(THAILAND SMEs Step up to
World Beauty Market)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

210

โครงการประเทศไทยกาวไกลสรางอาชีพเชื่อมตลาดเพิ่มรายไดเพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืนดวยระบบคุณวุฒิวชิ าชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องคการมหาชน)

211

โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมในการเริ่มตนธุรกิจ

สํานักงานปลัดกระทรวง(สป.อว.)

212

การยกระดับสินคาและบริการโอทอป (OTOP) ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

213

พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการสมัยใหม

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

214

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทยดวยดิจิทัล (Digital for SME)

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

215

สนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทยเชื่อมโลกดวยการคาการลงทุนระหวางประเทศ

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

216

โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro Entrepreneurs (โครงการและงบประมาณจะตองไดรับความเห็นชอบจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ครม.โดยขณะนี้ยังไมไดผานความเห็นชอบจากครม.ซึ่งจะมีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในภายหลัง)

217

ปรับตัวสูวิกฤตดวย E-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน (Digita lVillage by DBD)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

218

เพิ่มโอกาสการคาดวย e-Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

219

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

220

โครงการสรางแบรนดประเทศไทยในดานการคาและบริการ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

221

โครงการสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาดและการทําธุรกิจระหวางประเทศ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

การขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เพิ่มขึ้น
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจและผูประกอบการ
ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น

222

โครงการสงเสริมเกษตรกรผูประกอบการไทยเรงตอยอดใชประโยชน FTA

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

223

โครงการ SME Access เพื่อสงเสริม SME เขาสูการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ความสามารถในการแขงขันดานการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

สินเชื่อธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญเฉลี่ยตอปเพิ่มขึ้น

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเพิ่มขึ้น

หนา 17

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(09) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

224

พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

090102

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

225

โครงการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนดวยนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)(สทอภ.)

226

การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

227

โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐานGMP/Non-GMP

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

228

พัฒนาทักษะที่พึงประสงคในการทํางานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

090201

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใตเพิ่มขึ้น

229

พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการทองเที่ยวและบริการใหมีมูลคาสูง

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

090203

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
เมืองนาอยูมากขึ้น

230

โครงการจัดการปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

กรมอนามัย

090302

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

231

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความตองการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

090303

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ไดรับการ
พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูมากขึ้น

232

โครงการจัดการปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน

กรมอนามัย

หนา 18

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100101

100301

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีขึ้น

สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุมกันใหแก
ประชาชนในสังคม ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย
และสรางสรรคเพิ่มขึ้น

233

โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก

ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)

234

โครงการสรางความตระหนักใหประชาชนมีจิตสํานึกในการบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย

235

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนา

กรมการศาสนา

236

โครงการสมัชชาคุณธรรม

ศูนยคณ
ุ ธรรม(องคการมหาชน)

237

โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

ศูนยคณ
ุ ธรรม(องคการมหาชน)

238

โครงการสงเสริมเครือขายครอบครัวคุณธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

239

โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

240

โครงการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

241

สงเสริมบุคคลและองคกรตนแบบดานคุณธรรม

ศูนยคณ
ุ ธรรม(องคการมหาชน)

242

การสรางการรับรู พ.ร.บ.สงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

กรมประชาสัมพันธ

243

จัดทํามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน

กรมประชาสัมพันธ

244

ปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย(NBT)เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐประชาชนและสาธารณะประโยชน

กรมประชาสัมพันธ

245

โครงการจัดทําและเตรียมการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

กรมประชาสัมพันธ

246

โครงการสรางและพัฒนาชองทางการประชาสัมพันธเพื่อสาธารณประโยชน

กรมประชาสัมพันธ

247

โครงการสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธเพื่อบริการขอมูลขาวสารไปสูประชาชน

กรมประชาสัมพันธ

หนา 19

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110101

110201

110301

ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึกความเปนไทย
ดํารงชีวติ แบบพอเพียงมากขึ้น

เด็กเกิดอยางมีคณ
ุ ภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

วัยเรียน / วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน
รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลา
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอด
ชีวติ ดีขึ้น

248

ThaiFamilyPlatformเพื่อการเรียนรูสําหรับสตรีและครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

249

พัฒนาศักยภาพครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

250

สื่อสารองคกรเพื่อเสริมสรางพลังดานสตรีและครอบครัวสูสังคม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

251

ขับเคลื่อนงานตามมาตรการดานสตรีกับการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

252

โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา

กรมสุขภาพจิต

253

โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมกรตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560

กรมอนามัย

254

โครงการสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ

กรมอนามัย

255

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

256

โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ2-6ป

กรมอนามัย

257

โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

กรมสุขภาพจิต

258

โครงการการเสริมสรางสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุนนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูในศตวรรษที2่ 1

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

259

โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ(HealthLiterateSchool)

กรมอนามัย

260

การพัฒนานักศึกษาและกําลังคนสูการเปนผูประกอบการนวัตกรรม(innovativeentrepreneur)ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหารฟงกชัน(functionalfood)และอาหารเปนยา(nutraceutical)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

261

การยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

262

โครงการผูพิทักษอนามัยโรงเรียน

กรมอนามัย

263

โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน

กรมสุขภาพจิต

264

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวติ เด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที2่ 1

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

265

โครงการสืบสานฟนฟูและพัฒนาศักยภาพดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไทยสูนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

266

การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรูและของเลนวิทยาศาสตรตนแบบเพื่อศตวรรษที2่ 1

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ(อพ.)

หนา 20

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

110401

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง
ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสราง
อาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

267

โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

268

การยกศักยภาพการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารควบคูกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

269

โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

270

พัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความตองการของตลาดงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

271

โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

272

โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหมStartup

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

273

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหมStartup

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

274

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

275

โครงการการสรางความเขมแข็งกําลังคนและชุมชนทองถิ่นดวยมาตรฐานอาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาการชีพ (องคการมหาชน)

276

กรมควบคุมโรค

278

โครงการขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพผูประกอบอาชีพในชวงชีวติ วิถีใหม(NewNormal)และพัฒนาระบบเฝาระวังควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพ
โครงการ“การพัฒนากําลังคนดานการแพทยแผนไทยและสปาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)”
สงเสริมแรงงานคุณภาพใหไดรับคาจางตามระดับความรูความสามารถผานผูมีสวนไดสวนเสีย

279

โครงการพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ

กรมการแพทย

280

โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน

กรมการจัดหางาน

281

สงเสริมการลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยผานการรับรองความรูความสามารถ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

282

พัฒนาฝมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

283

โครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทํางานสุขภาพดีในสถานประกอบการ

กรมอนามัย

284

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

285

โครงการพัฒนากัญชงสูพืชเศรษฐกิจใหมจังหวัดขอนแกน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

286

โครงการIGJD-educenterการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยIntegratede-LearningPlatformOpenOnlineCourse

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

287

นวัตกรรมการจัดการศึกษาออนไลนที่มุงพัฒนาศักยภาพดานทักษะแรงงานฝมือและทักษะการเปนผูประกอบการดานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
และอุตสาหกรรมกอสราง

288

พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว

277

หนา 21

มหาวิทยาลัยบูรพา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เปาหมายของแผนแมบทยอย

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

รหัส

ชื่อเปาหมาย

110402

มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเชี่ยวชาญตางประเทศ เขามา
ทําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม
เปาหมายเพิ่มขึ้น

289

เสริมสมรรถนะแรงงานดวยเทคโนโลยีรองรับการทํางานในศตวรรษที2่ 1

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

110501

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ดํารงชีวติ เรียนรูพัฒนาตลอดชีวติ มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพิ่มขึ้น

290

โครงการการพัฒนาชุมชนตนแบบสําหรับผูสูงอายุในภาคใต(โครงการนํารองชุมชนในจังหวัดตรังสตูลและกระบี)่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

291

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

กรมอนามัย

292

โครงการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

293

โครงการ“การพัฒนาและประยุกตใชActiveAgeingIndex(AAI)เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว
(LongTermCares:LTCs)”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

294

โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

295

โครงการสงเสริมอาชีพผูสงู อายุเปนผูดูแลเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธสองรุนสรางคุณคาชีวติ ตามแนวคิด:ศูนยดูแลคนสองวัย
(IntergenerationcareCenter)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

296

โครงการพัฒนาทักษะความรูความสามารถการทํางานและการเปนผูสูงอายุที่มีพลัง(ActiveAgeing)

กรมกิจการผูสูงอายุ

297

โครงการโปรแกรมฝกสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุดวยการบริหารนิ้วมือรวมกับดนตรีบําบัดและเกมสบําบัด

มหาวิทยาลัยบูรพา

298

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

299

โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบองครวมตอเนื่องและอัจฉริยะดวยแนวคิดครอบครัวภายใตสังคมพหุวฒ
ั นธรรมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย:กรณีศกึ ษาจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

300

โครงการเสริมสรางสุขภาวะทางใจเตรียมพรอมสูสังคมสูงวัย

กรมสุขภาพจิต

301

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุดานภูมิปญญาทองถิ่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

302

โครงการการสํารวจภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดที่อยูในกลุมภาคกลางตอนบนเพื่อเสริมสรางรายไดแกผูสูงอายุกรณีศึกษาจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลพบุรี

หนา 22

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู

120101

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ ดีขึ้น

303
304

โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหการแกปญหาและกระตุนใหเกิดและใชความคิด สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)
สรางสรรคและสามารถนําไปใชไดจริง
โครงการสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร(Coding)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

305

แพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนที่เขาถึงโดยสะดวกถวนหนาสําหรับนักเรียนพิการทุกประเภท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

306

โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูตามทักษะศตวรรษที2่ 1

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

307

โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที2่ 1

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

308

โครงการพัฒนากําลังคนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงวิถีใหม(CoastalTourism)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

309

โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

310

โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/NewSkill)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

311

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพื่อขยายการใหบริการหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของสสวท.

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

312

EECสูประตูนวัตกรรม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการพัฒนาผูประกอบการที่สําเร็จการศึกษาผานการ
ยกระดับทักษะความชํานาญการริเริ่มระบบนิเวศและโปรแกรมความเปนผูนําระดับนานาชาติ
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

316

โครงการการยกระดับความเปนเลิศดานดิจิทัลสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที2่ 1
โครงการพัฒนาแพลตฟอรมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ
MOOCsforTeachers(M4T)
งานพัฒนาและเชื่อมโยงหองสมุดออนไลนแหงชาติ

317

โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูสาธารณะออนไลนของประเทศไทยPublicLearningPortal

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

313
314
315

หนา 23

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
318

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

321

โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูตามแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา
โครงการสรางสรรคเมืองแหงการอานและการเรียนรู
สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นระยะที2่

322

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษที2่ 1

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

323

โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวทิ ยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทางสสวท.

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

324

โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณการทํางานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ(องคการมหาชน)

325

โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการเรียนรูในศตวรรษที2่ 1ของหนวยงานดานการศึกษา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

326

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

328

โครงการวิจัยวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
(ราง)โครงการ“สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)สู
การเปนCenterofExcellence:COE”
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี

329

ศูนยการเรียนรูเพื่อชุมชนพหุปญญา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

330

โครงการขยายฐานการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษการศึกษาขั้นพื้นฐานสูแผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบาย
ประเทศไทย4.0
โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมพหุปญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลสารสนเทศสําหรับการประเมินผลและการวางแผนการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปญญา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

319
320

327
120201

รายการโครงการสําคัญ

ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการ
พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

331
332

หนา 24

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(13) ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130101

130201

ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลด
โรคที่สามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสํานึกการมี
สุขภาพดีสูงขึ้น

จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

333

โครงการพัฒนาการสื่อสารความรอบรูเรื่องโรคเอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี

กรมควบคุมโรค

334

โครงการพัฒนาและสงเสริมความรอบรูดานการรักษาและฟนฟูสุขภาพที่ถูกตองสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย

กรมการแพทย

335

โครงการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพทุกชวงวัย

กรมอนามัย

336

โครงการสรางความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันการบาดเจ็บในเด็ก(ChildInjury)

กรมควบคุมโรค

337

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ

กรมอนามัย

338

การสรางความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชนดวยการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือกและสมุนไพร

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

339

โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน

สถาบันวัคซีนแหงชาติ

340

พัฒนากลไกจุดจัดการ(node)นํารองระดับพื้นที่เพื่อขยายผลชุดความรูสุขภาวะ:ศูนยเรียนรูสุขภาวะป2564-2565

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)

341

โครงการการปองกันการจมน้ําโดยใชชุมชนเปนฐานภายใตยุทธศาสตรผูกอการดี(MERITMAKER)

กรมควบคุมโรค

342

โครงการการพัฒนารูปแบบการแจงเตือนการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ(falldetectionalarm)ระดับชุมชนในบริบทของประเทศ กรมควบคุมโรค
ไทย

343

โครงการขับเคลื่อนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพดวยศักยภาพพชอ./พชข.

หนา 25

กรมควบคุมโรค

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
130301

130401

130501

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึง
ไดดีขึ้น

การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง

ประชาชนมีความรูสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

344

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการดานอาหารและยาและหองปฏิบัติการดานอาหารและยาเพื่อขยายขอบขายการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับรองตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตรการแพทยปงบประมาณ2565

345

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

กรมสุขภาพจิต

346

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตสังคมสําหรับผูปวยโรคติดสุราที่มีภาวะพรองการรูคิด

กรมสุขภาพจิต

347

พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิและเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

348

โครงการพัฒนาบริการการแพทยแผนไทยในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

349

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุมวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กรมสุขภาพจิต

350

โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

351

แพลตฟอรมการเฝาระวังสถานการณของโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําหรือโรคติดตออันตรายแบบบูรณาการ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

352

โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรูของชุมชนในการปรับตัวดานสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมอนามัย

353

โครงการยกระดับระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําโรคระบาดใหพรอมรับมือ

กรมควบคุมโรค

354

โครงการพัฒนากลไกความรวมมือเครือขายทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับระบบเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ

กรมควบคุมโรค

หนา 26

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

140101

140201

140301

คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยาง
สม่ําเสมอเพิ่มขึ้น

นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในการแขงขันระดับนานาชาติ

บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

355

“โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการประมวลผลขอมูลกิจกรรมทางกายการออกกําลังกายและการเลนกีฬาของประชาชน
(CALORIES CREDIT CHALLENGE)”

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

356

โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเลนกีฬาการออกกําลังกายรวมกันแบบเสมือนจริง(Virtual Sport Project)

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

357

โครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

กรมอนามัย

358

สงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน“Calories credit challenge”

กรมพลศึกษา

359

สงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาหมูบาน (1 ตําบล 1ชนิดกีฬา)

กรมพลศึกษา

360

การเตรียมและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

การกีฬาแหงประเทศไทย

361

การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ(SportsHero)

การกีฬาแหงประเทศไทย

362

โครงการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดานการกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

363

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

หนา 27

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(15) ประเด็น พลังทางสังคม

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

364

โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมสูการเปนหุนสวนในการพัฒนาประเทศ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

365

โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุทุกมิติ

กรมกิจการผูสูงอายุ

366

ตามรอยครูภูมิปญญาลานนาเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

367

โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือขายในชุมชนทองถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

368

พัฒนาศักยภาพเครือขายผูนําทองถิ่นเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยในจังหวัดชัยนาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

369

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยในจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลําภูและบึงกาฬ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

370

โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือขายในชุมชนทองถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

371

สรางเสริมศักยภาพผูนํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือขายในชุมชนทองถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

372

โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

373

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูนําชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงหบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

374

การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

375

2565:การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

376

การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

377

การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ

378

การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

379

โครงการสงเสริมอาสาสมัครเกษตรปงบประมาณพ.ศ.2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

หนา 28

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

150201

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัย
อยางมีคณ
ุ ภาพเพิ่มขึ้น

380

โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน(โครงการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แหง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

381

การพัฒนาศักยภาพผูนําเด็กและเยาวชนผานกลไกกระบวนการเรียนรูของภาคีเครือขายสามจังหวัดชายแดนภายใต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

382

การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

383

การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

384

การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

385

โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

386

โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

387

นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

388

นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

389

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปแบบภาคีเครือขายชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

390

เสริมสรางการใชชีวติ ครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับชาวตางชาติ(ทั้งในประเทศและตางประเทศ)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

391

สื่อสรางสรรคสังคมผูสูงอายุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

392

โครงการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กรมอนามัย

393

โครงการเสริมสรางพัฒนากลไกเครือขายสรางความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

394

พัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

395

โครงการเครือขายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก(ครอบครัวแหวงกลาง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

396

โครงการคืนกําไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพการเตรียมความพรอมกอนวัยสูงอายุในทุกมิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

397

พลังสังคมสรางการเตรียมพรอมและชุมชนที่เอื้อตอผูมีอาการสมองเสื่อม

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

หนา 29

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
150202

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

398

โครงการพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมของผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

399

โครงการ“ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร”(SeniorComplex)

กรมธนารักษ

400

พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

401

โครงการพัฒนาระบบการปองกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุมอาการหรือโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร(องคการมหาชน)
(ศลช.)
กรมการแพทย

402

โครงการขับเคลื่อนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

กรมอนามัย

403

โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรกรสูงวัย

กรมสงเสริมการเกษตร

404

2565:พัฒนาแหลงเรียนรูภมู ิปญญาทองถิ่นของผูสูงวัยสูคนรุนหลังดวยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

405

ขยายผลการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุระยะที2่

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

406

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุสูความเปนพลเมืองดิจิทัลดานความสรางสรรคทางดิจิทัลเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

407

ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุแบบบูรณาการการทํางานรวมกันของ6กระทรวงหลักและทุกภาคสวน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หนา 30

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

408
409
410

โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผานการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)
โครงการพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นดานการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการ มหาวิทยาลัยแมโจ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตร
คาใชจายในการดําเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนป2565
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

411

โครงการยกระดับศักยภาพกลุมเกษตรกรสูผูประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพรChampionเพื่อความมั่งคงดานอาหารและ
ยาของจังหวัดชัยภูมิ

412

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสําหรับผูสูงอายุผูมีรายไดนอยบนพื้นฐานการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ของชุมชนตนแบบในพื้นที่จังหวัดนาน

413

เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพพืชและเห็ดประจําทองถิ่นแตละภูมิภาคสรางความมั่นคงทางรายไดของชุมชน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

414

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

กรมประมง

415

โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง

กรมประมง

416

โครงการการถายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

417

โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณพื้นที่ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(โครงการ
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แหง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

418

โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง(สป.วท.)

419

เพิ่มผลิตภาพแรงงานสูS ME4.0

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

420

มหาวิทยาลัยแมโจ

421

โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสูการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรสรางมูลคาเพิ่มดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
โครงการยกระดับเกษตรกรและสรางขีดความสามารถในการแขงขันดวยมาตรฐานเกษตรอินทรีย

422

โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผานระบบSMARTCBT

423

โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หนา 31

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยแมโจ

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ชื่อเปาหมาย

160201

ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

160202

กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

424

การใชประโยชนของวัตถุดิบพื้นถิ่นอยางคุมคาและตอยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

425

โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร

กรมการขาว

426

โครงการจัดการองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

427

โครงการ“พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยภาคีเครือขาย”

กรมการพัฒนาชุมชน

428

โครงการ“แกไขปญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนโดยศูนยจัดการกองทุนชุมชน”

กรมการพัฒนาชุมชน

หนา 32

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170101

170201

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง
ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่
ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

429

โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ํา”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

430

โครงการคุมครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการในบานพักเด็กและครอบครัว

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

431

โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ และผลิตภาพแรงงาน(โครงการสงเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

432

โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและใหบริการสวัสดิการแกเด็กเยาวชนและครอบครัว

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

433

โครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธิคนพิการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ

434

โครงการคุมครองสวัสดิภาพคนพิการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ

435

โครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)

436

การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุมครองทางสังคมสําหรับกลุมเปราะบาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

437

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบท

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

438

โครงการการดําเนินงานสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ปงบประมาณ2565)

439

โครงการ “พัฒนาระบบการใหความชวยเหลือคุมครองผูประสบปญหาทางสังคม”

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

440

โครงการตําบลสรางเสริมสวัสดิการสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

441

โครงการสงเสริมการเขาถึงหลักประกันทางสังคม

กรมกิจการผูสูงอายุ

หนา 33

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(18) ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

442

สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG

443

โครงการจัดทําดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

444

โครงการสงเสริมผูประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหเขาสูมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว

445

เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
จากการทําเหมืองแรและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
โครงการ“เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมตอเครือขายคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการ“การจัดการทรัพยากรของปาชายเลนในพื้นที่เปราะบางและพื้นที่สําคัญดานความหลากหลายทางชีวภาพ"
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

446
180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

447
448
449
450
451

180201

ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(ราชการบริหาร
สวนกลาง)
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติดวยแนวคิดการประเมินพื้นที่สเี ขียวและคุณคาของระบบนิเวศเชิงพื้นที่ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)(สทอภ.)
โครงการเพาะกลาพันธุนักสืบเพื่อการปองกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับการคาสัตวปา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
และพันธุพืชที่ผิดกฎหมาย(วจ.)
โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมอัจฉริยะสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

452

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลยุทธในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดดานทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
และสิ่งแวดลอม (วจ.)
โครงการปลูกปาและปองกันไฟปา
กรมปาไม

453

โครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมตอระบบนิเวศฟนฟูแหลงน้ําและแหลงอาหารสัตวปา

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

454

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลอยางยั่งยืน

กรมประมง

455

โครงการบริหารจัดการชายฝงทะเลและการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเปนระบบ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

หนา 34

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
180301

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

456

โครงการวิจัยการกักเก็บคารบอนในหญาทะเลเพื่อรองรับการรปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

457

459

โครงการ“การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกภายใตยุทธศาสตรระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปลอยกาซเรือนกระจกต่ําของประเทศ”
โครงการศึกษาและวิเคราะหแนวทางของการรายงานขอมูลผลการลดกาซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาระบบรวมรวมและเชื่อมโยง
ขอมูลจากทุกภาคสวนสําหรับการรายงานตามกรอบความโปรงใสภายใตความตกลงปารีส
โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมปท2ี่

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

460

เสริมสรางความตระหนักรูและเสริมศักยภาพดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

458

180401

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดินและแหลงน้ํา
ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน

461

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลพรอมติดตั้งระบบเฝาระวังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ยั่งยืน

180402

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย

462

โครงการเฝาระวังและปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

กรมอนามัย

463

โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ

กรมควบคุมโรค

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

464

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

465

โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีรไี ซเคิลเพื่อพัฒนาตนแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนตไฟฟาใชงานแลวในประเทศไทย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวติ ที่ดี

466

โครงการ“การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงสูการเติบโต
อยางยั่งยืน”

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

467

โครงการประยุกตใชนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนทัศนในการเติบโตอยางยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)(สทอภ.)

180403

180501

หนา 35

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190101
190102

190103

ระดับความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3
ใหเปนระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)
ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจาก
ปจจุบัน 64 คะแนน ใหเปน 80 คะแนน

468

โครงการจัดการคุณภาพระบบประปาบาดาลใหไดมาตรฐานน้ําประปาดื่มไดทั่วประเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

469

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

470

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยดานน้ําของ
ประเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

471

โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญรมิ แมน้ํา(RiverbankFiltration)

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

472

พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อเปนตนแบบศูนยการเรียนรูดานน้ําบาดาลประจําตําบล

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

473

โครงการวิเคราะหการใชน้ําบาดาลเชิงพื้นที่เพื่อนําบอน้ําบาดาลเขาสูระบบตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพ.ศ.2520

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

474

สงเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพ.ศ.2520เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

475

โครงการระบบติดตามเฝาระวังระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลทั่วประเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

476

โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเขตเมืองหลัก

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

477

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

479

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของอปท.ภาคเอกชนผูประกอบวิชาชีพน้ําบาดาลและองคกรผูใชน้ําใหมีการบริหาร
จัดการตามหลักวิชาการดานน้ําบาดาล
โครงการวิเคราะหเชิงพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่เสี่ยงผลกระทบตอศักยภาพน้ําบาดาลสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพื่อการอนุญาต
ประกอบกิจการน้ําบาดาล
โครงการทบทวนปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมายวาดวยน้ําบาดาล

480

โครงการสํารวจและผลิตน้ําบาดาลสําหรับภาคอุตสาหกรรม(IndustrialGroundwaterWell-field)

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

481

โครงการบริหารจัดการน้ําพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

กรมชลประทาน

478

190202

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

190203

ผลิตภาพจากการใชน้ําเพิ่มขึ้น

482

โครงการพัฒนาระบบกระจายนําบาดาลเพื่อการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

190301

แมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น

483

การดําเนินงานบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะแบบมีสวนรวม(คาใชจายในการรองรับการ
ดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา20ปดานที4่ การอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่ว
ประเทศ)

กรมทรัพยากรน้ํา

หนา 36

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น

484

โครงการสนับสนุนและใหบริการโครงสรางพื้นฐานสําคัญเพื่อเปลี่ยนผานสูรฐั บาลดิจิทัล

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

485

โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการกรมการแพทยแนวใหมดวยระบบดิจิทัล(DigitalDMSNewManagementSystem)

กรมการแพทย

486

โครงการพัฒนาดานความมั่นคงของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ(DG-Link)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

487

พัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินคาแบบไรกระดาษ

กรมการคาตางประเทศ

488

โครงการพัฒนาศูนยบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ(ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

489

ยกระดับการใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยนวัตกรรมดิจิทัล(DFTSMARTCertificateofOrigin(C/O))

กรมการคาตางประเทศ

490

โครงการยกระดับการใหบริการดานสิทธิประโยชนผานระบบดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคมแกลูกจางและผูประกันตน

สํานักงานประกันสังคม

491

493

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญและระบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองคกรเปน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดิจิทัล
ถโครงการพั
าเนื้อในทํฒาเฉพาะในองค
ดทิ้ง อมูลกลางกรมอนามัย(DoHDataCenter)และระบบDoHDashboardเพื่อสนับสนุนงาน กรมอนามัย
นาและปรับปรุกรตั
งระบบฐานข
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฏหมาย
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

494

โครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย(UnifiedCommunication)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

495

กรมทรัพยสินทางปญญา

496

พัฒนาการสืบคนฐานขอมูลสิทธิบัตรไทยดวยปญญาประดิษฐ(AI)และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดวยระบบใหคําปรึกษา
ทางไกล(Tele-ConsultingSystem)
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม

497

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

สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

492

200201

หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

หนา 37

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
200301

200302
200401

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสมรรถนะและสรางความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ใหกับฐประชาชน
ภาครั
มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ

498

เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

499

โครงการประชาคมเขมแข็งอยางยั่งยืน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

500

ยกระดับการมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

501

โครงการพัฒนาระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระยะที2่

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

502

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเขาสูระบบราชการ4.0

กรมพัฒนาที่ดิน

503

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานดานนิติบัญญัติ
recheck กระบวนการทํางานของเขา
โครงการการใหบริการตรวจวิเคราะหสินคาดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรชนิดพกพาแกหนวยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและ
นอกสถานที่
โครงการพัฒนามาตรฐานการใหบริการผลิตภัณฑสุขภาพดวยนวัตกรรมบริการแบบมีสวนรวม

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

507

โครงการ“การพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลกลางดานการทองเที่ยวของประเทศเพื่อการวิเคราะหคาดการณอนาคตวางแผนและ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย”
โครงการบูรณาการฐานขอมูลดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ(ProductSafety)เพื่อการคุมครองผูบริโภคและประชาชน

508

โครงการพัฒนาบริการขอมูลการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับประชาชนบนระบบออนไลน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

509

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสการอํานวยความสะดวกและการบริการ
ประชาชน

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คลองตัว

504
505
506

หนา 38

กรมศุลกากร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101

210102

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

510

โครงการเครือขายป.ป.ท.เฝาระวังการทุจริต"PACCConnect"

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

511

โครงการขับเคลื่อนการมีสวนรวมดานการศึกษาเพื่อตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใชเครือขายครูภูมิปญญา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

512

ขับเคลือนระบบเฝ
่
าระวังการทุจริตเชิงรุกในหนวยงานภาครัฐ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

513

โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตในภาครัฐ”
เสร็จใน65?

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

หนา 39

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220101

220102

กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน
อยูภายใตกรอบกฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

514

โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกํากับดูแลธุรกิจดิจิทัล

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

515

โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนในระบบกลางดานกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติและเปนธรรม

516

บูรณาการความรวมมือเครือขายดานการปองกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

517

พัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

518

การพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษดวยเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 3

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

220103

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย

519

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิตธิ รรม

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

220201

การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใสสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ทั่วถึง เปนธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

520

โครงการพัฒนาระบบการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

521

โครงการอัยการคุมครองสิทธิผูบริโภค

สํานักงานอัยการสูงสุด

522

โครงการเรงรัดผลักดันทรัพยสินเพื่อเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

กรมบังคับคดี

523

โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายดานการบังคับคดีแพง การบังคับคดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายใน
ชีวติ ประจําวัน

กรมบังคับคดี

หนา 40

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปจจุบัน

524

ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

525

การพัฒนาผลิตภัณฑ Innovative House

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

526

อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

527

โครงการ“พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Deep-techSector)”

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน)(สนช.)

528

การพัฒนาแพลตฟอรมหุนยนตเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการใชงานภาคเกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทยการผลิต สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)
และบริการสาธารณะ

529

โครงการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบรวมกับผูผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

530

การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในสัตวน้ํา

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

531

โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความตองการภาคอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

532

โครงการ“ศูนยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

533

“โครงการพัฒนาศูนยกลางรวบรวมและกระจายสินคามาตรฐานเกษตรอินทรียและเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(Chiangmai Organic Hub) มุงสูตลาดระดับชาติและสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

หนา 41

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
230102

230201

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

คุณภาพชีวติ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาค
ทางสังคมไดรับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

534

โครงการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใหเขมแข็งและเติบโตอยางกาวกระโดด

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน)(สนช.)

535

โครงการ“พัฒนาและเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก
(EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร(FoodInnopolis)/ยานนวัตกรรม(InnovationDistrict)”(ผานกองทุนววน.P11.2)

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน)(สนช.)

536

นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑผาทองถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

537

วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

538

ขับเคลื่อนองคความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอยอดเชิงพาณิชย:การใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของกลุมลานนาตะวันออก

539

การเพิ่มขีดความสามารถผานกระบวนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสูวิสาหกิจชุมชนแบบมีสวนรวม
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

540

โครงการจัดตั้งศูนยการแพทยแมนยําแหงชาติ(NationalPrecisionMedicineCenter)

กรมการแพทย

541

การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

542

ประเทศไทยในอนาคต(FutureThailand)

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

543

การพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอยางยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพื้นที2่ 0จังหวัดที่วทิ ยาลัยชุมชนตั้งอยู

544

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน)

545

นวัตกรรมการแพทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

546

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน)(สนช.)

547

การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเพื่อยกระดับชุมชนฐานรากในเชิงพื้นที่บนเสนทาง LIMEC

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

548

การใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Research and Innovation Utilization for Community)

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

หนา 42

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส
230301

230401

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

ชื่อเปาหมาย
การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม
มูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดาน
ทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย

549

สถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟาแบบเคลื่อนยายไดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

550

โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการประมงปลาจิ้มฟนจระเขยักษในทะเลสาบสงขลาเพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชย
อยางยั่งยืน

กรมประมง

551

โครงการการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาตะเพียนตางประชากรที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมใน
แหลงน้ําธรรมชาติ

กรมประมง

552

การสรางนักวิจัยระดับแนวหนาดานนาโนเทคโนโลยีจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

553

การพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะหพื้นที่เผาไหมจากภาพถายดาวเทียมดวยเทคโนโลยีการเรียนรูเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
การวางแผนจัดการปาไมและความเสี่ยงของไฟปา

554

โครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณวิทยาศาสตรอวกาศ(Thailand Space Consortium)

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน)(สดร.)

555

ความเปนเลิศดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรมจากวัสดุอนุพันธกราฟนขั้นแนวหนาสําหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

556

โครงการวิจัยและพัฒนาดานดาราศาสตรอวกาศและวิทยาศาสตรบรรยากาศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน)(สดร.)

557

โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)

558

การพัฒนาวัสดุฉลาดดวยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

559

การพัฒนาขาวพิษณุโลก2ที่มียีนตานทานโรคขอบใบแหงแบบยั่งยืนดวยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นแนวหนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนา 43

เปาหมายของแผนแมบทยอย
รหัส

ชื่อเปาหมาย

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

230502

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ
เพิ่มขึ้น

ลําดับ

รายการโครงการสําคัญ

หนวยงาน

560

โครงการวิจัยและพัฒนาการวัดดานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิของประเทศเพื่อสอดคลองกับระบบหนวยระหวางประเทศ

561

โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการวัดการสั่นสะเทือนชนิดเลเซอรแบบอะเรยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
เล็ก

562

โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนําความรอนปฐมภูมิของประเทศสําหรับวัสดุอัจฉริยะ

563

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝาระวังเตรียมความพรอมระงับและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียรและรังสี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)
ขามพรมแดน

564

โครงการพัฒนา Integrated Metrologyเพื่อสรางการสอบกลับไดในระบบการวัดแบบ In-line measurement อยางครบวงจร สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

565

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมหลอดไฟแอลอีดี

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

566

ยกระดับโรงงานอาหารสัตวน้ําตนแบบเพื่อการเรียนรูและการวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ําไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

567

โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงสําหรับapplicationในมือถือตามมาตรฐานIEC61672:2013เพื่อรองรับ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
การใชงานดานกฎหมายและปองกันสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

568

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส(ThaiMicroelectronicsCenter:TMEC)

569

โครงการสรางและพัฒนามาตรฐานระบบการวัดฝุนPM2.5ของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในประเทศจาก สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)
ฝุนละอองภายในอากาศ

570

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องคการมหาชน)(สซ.)

571

การพัฒนากลไกการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศในสถานการณวิกฤติรวมกันระหวางภาครัฐสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หนา 44

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ(มว.)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(พว.)

