สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

5. เศรษฐกิจ
BR0501

BR0502

BR0503

BR0504

BR0505

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big
Rock))

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value 1. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การ
Added)
ปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง
2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย
3. มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้่าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุพ์ ืช พันธุส์ ัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร
5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการ
จัดการสมัยใหม่
6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
7. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์
จากดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม
8. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อตุ สาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง

การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment
Center)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564

1. การขับเคลื่อน Happy Model
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ส่งเสริมด้านที่พัก
4. เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส่าราญทางน้่า

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME
2. การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิ ัล
3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup
4. การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME
5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

1. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
3. การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาใน
ประเทศไทย
4. การอ่านวยความสะดวกให้แก่ธรุ กิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังใน 1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต
(Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีส่าหรับสถานศึกษาในก่ากับของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง
2. ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill )ส่าหรับคน
ที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน
4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

26 โครงการ
จาก 15 หน่วยงาน

10 โครงการ
จาก 5 หน่วยงาน

วงเงินรวม

1,492,625,590

89,960,300

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

25 โครงการ
จาก 13 หน่วยงาน

35 โครงการ
จาก 8 หน่วยงาน

7 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

64,567,500

32 โครงการ
จาก 9 หน่วยงาน

7 โครงการ
จาก 5 หน่วยงาน

56,789,400

4 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

7 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

1,360,338,400

28 โครงการ
จาก 15 หน่วยงาน

วงเงินรวม

โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน
ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน

2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์
จากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส่าหรับ
เกษตรกรและการวางแผนการจัดการ
การเกษตรเพิ่มมูลค่า
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1,671,675,490 มูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน (ส่านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
1,243,055,020
ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy CBT) (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน))
1 โครงการ คือ โครงการสร้างขีดความสามารถ
ของภาคอุตสาหกรรมในการรับการปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและยกระดับมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมไทย
2,599,152,500
(ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ)

วงเงิน
ที่ขอรับจัดสรร

155,500,000

137,500,000

42,500,000

62,101,900

2 โครงการ คือ
1. โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการศึกษา
และการท่างาน (Education and Work
Consortium)
2. โครงการยกระดับ SMEs ไทยสู่เศรษฐกิจ
3,610,396,000 ดิจทิ ัลด้วยคลาวด์เทคโนโลยี

1,316,800,000

โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

เศรษฐกิจ

BR0501

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)
เป้าหมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)
เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)
เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทาเกษตรมูลค่าต่า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทั้งพืช ปศุสตั ว์ ประมง
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง
มีการสนับสนุนการทาการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจาหน่าย
ส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ ขายสินค้าในราคาที่สงู ขึ้น
มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
บริหารจัดการน้้า พัฒนาแหล่งน้้าและเพิม่ พืน้ ที่ชลประทาน
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
จัดหาพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์คณ
ุ ภาพดีสง่ เสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
พัฒนางานวิจยั ปรับปรุง และจัดหาพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ พันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ให้มีคณ
ุ ภาพดี
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่
พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จดั การแปลง เพือ่ บริหารจัดการการผลิตให้กบั สมาชิกแปลงใหญ่
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่า
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
พัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer
สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตที่มีมาตรฐานแก่เกษตรกรเพือ่ พัฒนาเป็น Smart Farmer
เพิม่ ช่องทางการจ้าหน่ายและหาตลาดใหม่ให้กบั เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม
พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm)
ส่งเสริมเกษตรกรในการจ้าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพือ่ ให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อตุ สาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG
ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการท้าปศุสตั ว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรียเ์ พือ่ เพิม่ มูลค่า
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่า

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - พ.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ก.ย. 64 - ต.ค. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1 MS2 MS3 MS4
MS5 MS6 MS7 MS8
MS1.1 MS4.2 MS6.3
MS1.2 MS2.1 MS2.2 MS3.1 MS4.1 MS4.3 MS5.1 MS5.2 MS6.1 MS6.2 MS7.1 MS7.2 MS7.3 MS 8.1 MS8.2 MS8.3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย
ตามแผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กรมการข้าว

BR0501001 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่
(Smart Big
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นได้ปริมาณผลผลิต
ต่อไร่สงู ขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ต่าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

458,662,600.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมการค้าภายใน

BR0501002 โครงการส่งเสริม
มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกิจ
ตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าอินทรียเ์ พิม่ ขึ้น ร้อยละ 3 จากปีง
ปี งปม. 2564
ปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64

32,500,000.0

ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501003 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ปี งปม.
2565

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกิจ
สินค้าอินทรียเ์ พิม่ ขึ้น
ร้อยละ 3 จากปี งปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65

51,500,000.0

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501004 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ปี
งปม.2564

มูลค่าการจ่าหน่ายผลไม้เพิม่ ขึ้น ร้อยละ
5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.63 – ก.ย.64

30,000,000.0

ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501005 โครงการส่งเสริมการ มูลค่าการจ่าหน่ายผลไม้เพิม่ ขึ้น ร้อยละ
เพิ่มศักยภาพตลาด 5 จากปีฐาน (2559)
ผลไม้ ปี งปม. 2565

ต.ค.64 – ก.ย.65

47,000,000.0

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501006 โครงการพัฒนาและ มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกิจ
ส่งเสริมศูนย์
Farm Outlet เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 3 จาก
จาหน่ายสินค้า
ปีงปม.2563
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet) ปี
งปม.2564

ต.ค.63 – ก.ย.64

10,280,000.0

ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501007 โครงการพัฒนาและ มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกิจ
ส่งเสริมศูนย์
Farm Outlet เพิม่ ขึ้น
จาหน่ายสินค้า
ร้อยละ 3 จากปีงปม.2564
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet) ปี
งปม.2565

ต.ค.64 – ก.ย.65

25,200,000.0

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน

BR0501008 โครงการบริหาร
จัดการน้า พัฒนา
แหล่งน้าและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

พืน้ ที่ชลประทานได้รับการบริหาร
จัดการ/ปริมาตรเก็บกักน้่าเพิม่ ขึ้น/พืน้ ที่
ชลประทานเพิม่ ขึ้น

พ.ย.63 - ก.ย.65

กรมประมง

BR0501009 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้าแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการด้าน
ผลผลิตสินค้าประมง 80 แห่ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,428,000.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.2

กรมประมง

BR0501010 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้าแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการด้าน
ผลผลิตสินค้าประมง 100 แห่ง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

22,000,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.2

กรมประมง

BR0501011 โครงการผลิตและ กระจายลูกพันธุส์ ตั ว์น้่าพันธุด์ สี ู่ภาคการ
ขยายสัตว์น้าพันธุ์ดี ผลิต 12 ชนิดพันธุ์
กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสัตว์น้าพันธุ์ดี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

25,428,100.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS4.2

กรมประมง

BR0501012 โครงการผลิตและ กระจายลูกพันธุส์ ตั ว์น้่าพันธุด์ สี ู่ภาคการ
ขยายสัตว์น้าพันธุ์ดี ผลิต 13 ชนิดพันธุ์
กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสัตว์น้าพันธุ์ดี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

151,181,900.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.2

กรมประมง

BR0501013 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

11,889,200.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS6.2

พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้่า
7,800 ราย

งบประมาณ
โครงการที่ได้รับ
โครงการที่สนับสนุน จัดสรรตาม พรบ. 64
พืน้ ที่เป้าหมายของ
กระทรวง

MS 1 - MS 4
และ MS 8

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

กรมประมง

BR0501014 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้่า
8,900 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

50,569,500.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง

BR0501015 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบ่งชี้ทาง
ทางภูมิศาสตร์
(ประมง)

สร้างอัตลักษณ์สตั ว์น้่าพืน้ ถิ่น 4 ชนิด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

10,623,400.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.3

กรมประมง

BR0501016 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
สัตว์น้าเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตกุ้ง
ก้ามกรามและสัตว์น้่าอื่น 7,350 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

117,927,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง

BR0501017 โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้่าอินทรีย์ 500 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

6,766,900.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS8.2

กรมประมง

BR0501018 โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้่าอินทรีย์ 2,200 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

60,807,400.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.2

กรมประมง

BR0501019 โครงการระบบ
ส่งเสริมให้เกษตรกรท่าการเกษตรแบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ (ประมง) 75 แปลง
แปลงใหญ่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

29,976,100.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมประมง

BR0501020 โครงการระบบ
ส่งเสริมให้เกษตรกรท่าการเกษตรแบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ (ประมง) 100 แปลง
แปลงใหญ่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

62,946,100.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์

BR0501021 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารสัตว์, ยกระดับมาตรฐานการ
เลี้ยงสัตว์, ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิต
และการจัดการข้อมูลฟาร์ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,270,400.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมปศุสัตว์

BR0501022 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารสัตว์, ยกระดับมาตรฐานการ
เลี้ยงสัตว์, ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิต
และการจัดการข้อมูลฟาร์ม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

65,168,300.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์

BR0501023 โครงการพัฒนา
เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการผลิตและ
เทคโนโลยีนวัตกรรม ส่ารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร
เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ดา้ นปศุสัตว์
(Motor Pool)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

14,525,000.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมปศุสัตว์

BR0501024 โครงการพัฒนา
เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการผลิตและ
เทคโนโลยีนวัตกรรม ส่ารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร
เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ดา้ นปศุสัตว์
(Motor Pool)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

38,150,800.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์

BR0501025 โครงการพัฒนา
เพือ่ พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart
เกษตรกรปราดเปรื่อง Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ,
Young Smart Farmer

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

3,335,200.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS6.1

กรมปศุสัตว์

BR0501026 โครงการพัฒนา
เพือ่ พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart
เกษตรกรปราดเปรื่อง Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ,
Young Smart Farmer

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

27,561,400.0

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

กรมปศุสัตว์

BR0501027 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกร
BR0501028 โครงการจัดทาข้อมูล
เกษตรกรแห่งชาติ
BR0501029 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

11,431,800.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64
เสนอขอตั้ง
32,053,800.0
งบประมาณในปี 65
59,364,400.0 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS7.3

กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดนิ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

เพือ่ ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ
เพือ่ ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ
พืน้ ที่สง่ เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้รับการพัฒนาที่ดนิ จ่านวน 74,500 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค.-ก.ย. 64

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย
ตามแผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

MS7.3
MS2.1

ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย
ตามแผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาที่ดนิ

BR0501030 โครงการระบบ
พืน้ ที่สง่ เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ส่งเสริมเกษตรแบบ ได้รับการพัฒนาที่ดนิ จ่านวน 220,000
แปลงใหญ่
ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

242,363,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมวิชาการเกษตร

BR0501031 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ผลิตพันธุ์
พืชและปัจจัยการ
ผลิต
BR0501032 โครงการสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรชีวภาพสู่เชิง
พาณิชย์ กิจกรรม
การแปรรูปวัตถุดบิ
พืชสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน

เกษตรกรได้พนั ธุพ์ ชื และปัจจัยการผลิต
ที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานไปใช้ในการ
ผลิตพืช เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต เพิม่
ผลผลิต มีคณ
ุ ภาพ และเหมาะสมกับ
สภาพพืน้ ที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65

198,804,600.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS4.1

เกษตรกรสามารถน่าพืชสมุนไพรซึ่งเป็น ต.ค. 64 - ก.ย. 65
พืชเศรษฐกิจตามสภาพแวดล้อมของแต่
ละพืน้ ที่ มุ่งสู่การแปรรูปเพือ่ ป้อนใน
ตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เวชส่าอาง เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ขึ้น

14,230,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร

BR0501033 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พืน้ ที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไม่น้อยกว่า 1,857 แปลง แปลงใหญ่
ร้อยละ 80 มีการลดต้นทุนการผลิตและ
ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้น

ต.ค.63 - ก.ย.64

425,938,600.0

โครงการที่ได้รับ MS2.1, MS5.1,
จัดสรรตาม พรบ. 64 MS6.1, MS7.1,
MS7.2, MS8.1

กรมส่งเสริมสหกรณ์

BR0501034 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้
เข้าสู่ระบบการผลิต
เกษตรแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า

เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 150 แห่ง
ผลลัพธ์ รายได้จากการด่าเนินธุรกิจด้าน
สินค้าเกษตรของเป้าหมายเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 3

ต.ค.64-ก.ย.65

119,352,290.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.2

กรมหม่อนไหม

BR0501035 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม
มีตน้ ทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ ขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาส
ในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
แบบแปลงใหญ่ 31 แปลง แปลงใหม่ ปี
64 จ่านวน 6 แปลง
ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่
ผลผลิตเฉลี่ยได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64

7,612,100.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1
MS4.1

กรมหม่อนไหม

BR0501036 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม
มีตน้ ทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ ขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาส
ในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
แบบแปลงใหญ่ 41 แปลง แปลงใหม่ ปี
65 จ่านวน 1 แปลง
ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10

ต.ค.64 - ก.ย.65

13,000,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1
MS4.1

การยางแห่งประเทศไทย

BR0501037 โครงการเพื่อ
สนับสนุนงาน
ด้านตลาด

สามารถมีการซื้อขายยางก้อนถ้วย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64

1,549,330.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.2
MS8.1

การยางแห่งประเทศไทย

BR0501038 โครงการการจัดทา
ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001
ของสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นรมควัน/
ยางแผ่นรมควันอัดก้อน/ยางเครปและ
จุดรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จ่านวนรวม 8 กลุ่ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

5,340,160.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.2
MS8.1

กรมวิชาการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย
ตามแผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ต.ค.64 - ก.ย.65

302,900,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1.1 MS1.2
MS2.2 MS4.1
MS4.2 MS6.2
MS6.3 MS7.3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0501039 โครงการปฏิรูป
การเกษตรไทยเพื่อ
การขับเคลื่อน
เกษตรกรรมมูลค่าสูง

1. สามารถพัฒนาเกษตรกรรมต้นแบบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรมูลค่าสูงที่เหมาะสมขึ้นมาได้
จากการท่างานร่วมกันของเครือข่าย
2. เกษตกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้า
เรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่
น่าไปประกอบอาชีพได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดตี อ่
เกษตรกรรมต้นแบบและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูงให้กบั
เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ได้
4. สามารถช่วยเชียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการขับเคลื่อน
ด้วยอาชีพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0501040 โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงเพื่อใช้
ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่สาหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการจัดการ
การเกษตรเพิ่มมูลค่า

1. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึง ต.ค.64-- ก.ย.65
ข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรและใช้
ประโยชน์จากดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบช่วยการตัดสินใจใน
การวางแผนผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่การ
เลือกปัจจัยการผลิต ปฏิทินกิจกรรม
การแปรรูปและแหล่งจ่าหน่าย
3. เพิม่ ช่องทางของการจ่าหน่ายผลิตผล
การเกษตรออนไลน์แก่เกษตรกร
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มที่พฒ
ั นาขึ้นเพือ่ การช่วยวาง
แผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ดา้ นการเกษตร
ของประเทศเพือ่ การวางแผน คาดการณ์
และพยากรณ์การเกษตรไทย

58,500,000.0

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

BR0501041 โครงการพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ
(smart farmer)
บนพื้นที่สูง

ตัวชี้วัด 1 จ่านวนเกษตรกรต้นแบบที่
ยกระดับการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การท่า
การเกษตรแบบสร้างมูลค่า 220 ราย
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 เกษตรกรที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเอง และ
เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการ
กระจายองค์ความรู้แก่เกษตรกรอื่น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

11,420,000.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.2

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

BR0501042 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจทิ ัล
ของรัฐ

- แพลตฟอร์มฐานข้อมูลการเกษตร

ม.ค. - ก.ย. 2564

41,590,000.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS7.3

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

BR0501043 โครงการยกระดับ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรแปรรูป
สินค้าเกษตรสู่
จากวัตถุดบิ หลักในประเทศ ให้มีความ
เกษตรอุตสาหกรรม ปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน และ
ตรงต่อความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

75,000,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.3

สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรม

BR0501044 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

15 ม.ค. 64 30 ก.ย. 64

44,277,600.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

เป้าหมาย 40 แปลง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืน้ ที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดนิ ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ่านวน 40
แปลง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์
และมีรายได้เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของสินค้า
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดนิ เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 3 (วัดผลแปลงที่เข้าร่วม
โครงการฯ ปีที่ 3)

ไม่มีงบประมาณ MS2.2 MS5.2
รองรับ (พิจารณา MS7.1 MS7.2
ขอรับจัดสรร
MS7.3
งบกลางตามความ
จ่าเป็น)

- ด้านเศรษฐกิจ
- หัวข้อ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอ่านาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เป้าหมาย มีเครือข่าย
ธุรกิจชุมชน
- ขั้นตอนการด่าเนินการ:
1. สร้างธุรกิจระดับชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกิจ
ชุมชนฯ
- แนวทางการด่าเนินการ:
การรวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย
ตามแผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรม

BR0501045 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย 55 แปลง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : พืน้ ที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดนิ ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่จ่านวน
55 แปลง
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรที่ผา่ นการฝึกอบรมน่า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของสินค้า
เกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดนิ
เพิม่ ขึ้นไม้น้อยกว่า ร้อยละ 5 (วัดผล
แปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 3)

1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

61,491,400.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

- ด้านเศรษฐกิจ
- หัวข้อ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้างพลัง
อ่านาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เป้าหมาย มีเครือข่าย
ธุรกิจชุมชน
- ขั้นตอนการ
ด่าเนินการ:
1. สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกิจ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ด่าเนินการ:
การรวมกลุ่ม ส่งเสริม
การ
รวมกลุ่มฯ
ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทราย

BR0501046 โครงการส่งเสริม
อ้อยพันธุ์ดขี อง
สานักงาน
คณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทรายสู่
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย

อ้อยพันธุด์ สี ายพันธุใ์ หม่ของส่านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทราย
พัฒนา น่าปลูกขยายไม่น้อยกว่า
940,000 ต้นกล้า และเกษตรกรชาวไร่
อ้อยน่าอ้อยพันธุด์ สี ายพันธุใ์ หม่ที่
ส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้่าตาลทรายพัฒนาไปปลูกขยาย จ่านวน
450/450 ราย/ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

21,700,200.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.2

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501047 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่า
สูงระดับหมู่บา้ น

ผลลัพธ์ : เกษตรกรระดับหมูบ่ ้านได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาและดูแลอย่างใกล้ชิด
จากกลไกอาสาสมัครเกษตร และ
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน และทีมบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพสูงขึ้น มีการปรับเปลี่ยน
ไปสู่การท่าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
GDP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8
และลดความเหลื่อมล้่าของรายได้ในภาค
เกษตร
ตัวชี้วัด
1) ทุกหมูบ่ ้านจ่านวน 75,032 แห่งท่า
การเกษตรมูลค่าสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของการเกษตรในหมูบ่ ้าน
2) เกษตรกรในหมูบ่ ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3.8

เม.ย. 64 - ก.ย.64

97,000,000.0

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จ่าเป็น)

MS 1-8

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0501048 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจทิ ัล
ของรัฐ

1) ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพือ่ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร 1
ระบบ
2) เครื่องมือตรวจสอบเอกสารสิทธิแ์ ละ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรมส่งเสริม
การเกษตร 1 ระบบ

ต.ค.63 - ก.ย.64

29,104,000.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS7.3

ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0501049 โครงการบูรณาการ
ระบบข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรและจัดทา
ข้อมูลทางด้าน
การเกษตรแบบเปิด
เชื่อมโยงกับ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ

1) ปรับปรุงเพิม่ ความสามารถชุด
โครงสร้างมาตรฐานเพือ่ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ADX
dataset)
2) ส่วนต่อประสานเชื่อมโยงข้อมูล

ต.ค.64 - ก.ย.65

60,000,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS7.3

ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501050 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ ที่เกษตรแปลงใหญ่ปรับ
เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น (5 แห่ง)

ต.ค.63 - ก.ย.64

9,423,500.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501051 DGTFarm : ตลาด เครื่องมือในการสร้างช่องทางซื้อขาย
สินค้า
สินค้าเกษตรระบบออนไลน์
เกษตรออนไลน์

ต.ค.63 - ก.ย.64

2,708,000.0

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 5.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501052 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

การผลิตในพืน้ ที่เกษตรแปลงใหญ่ปรับ
เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น (6 แห่ง)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย
ตามแผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ต.ค.64 - ก.ย.65

20,688,300.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

BR0501053 DGTFarm : ตลาด เครื่องมือในการสร้างช่องทางซื้อขาย
สินค้า
สินค้าเกษตรระบบออนไลน์
เกษตรออนไลน์

ต.ค.64 - ก.ย.65

4,822,100.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 5.1

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501054 การพัฒนาความรู้
เกษตรกร
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร

เกษตรสามารถปลูกพืชสมุนไพรได้ตาม
มาตรฐาน

ต.ค.64 - ก.ย.65

1,000,000.0

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 8.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

BR0501055 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart
Farmer

จ่านวนเกษตกรโคนมที่ผา่ นเกณฑ์ DPO
Smart Farmer จ่านวน 1,150 ฟาร์ม
ในปี 2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1,200,000.0

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

BR0501056 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart
Farmer

จ่านวนเกษตกรโคนมที่ผา่ นเกณฑ์ DPO
Smart Farmer จ่านวน 2,000 ฟาร์ม
ในปี 2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1,200,000.0

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วคุณภาพสูง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเทีย่ วสูงขึน้ และสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

- กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

- กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

- กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ ที่พเิ ศษเพือ่ กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน)

- กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

BR0502

- กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การขับเคลือ่ น Happy Model

มี.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

การสร้างความรู้เข้าใจเกีย่ วกับ HAPPY MODEL

มี.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

การขับเคลื่อนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่การปฏิบัติในพืนทีจ่ ริง

ต.ค.64- ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้ข้อมูล หรือการถ่ายทอดเกีย่ วกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

สร้างเรื่องราวสร้างสรรค์ (Creative Content) เกีย่ วกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว (Big Data) ผ่านระบบดิจทิ ัล

ต.ค.64- ก.ย.65

พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

การลดความซาซ้อนเพือ่ านวยความสะดวกในการทาธุรกิจให้ผู้ประกอบการ

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ผลักดันให้มีการวางมาตรฐานธุรกิจบริการเพือ่ สุขภาพเพือ่ ยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร

ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมด้านทีพ่ ัก

ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันให้โรงแรมหรือทีพ่ กั นอกระบบ จดทะเบียนในระบบให้มากทีส่ ุด
เร่งศึกษาความเหมาะสมในการหาแนวทางหรือมาตรการรองรับธุรกิจเกีย่ วกับเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Ecomomy)
จากดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ก.ย.65
ต.ค.64- ก.ย.65

เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตและสร้างสรรค์เรื่องราว (Content) จากอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดทา Co-Production Treaty ให้เกิดระบบการผลิตร่วม (Co-Production)

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

จัดทาเอกสารสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์อนื่ ๆ ให้เป็นสากล

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง โดยกาหนดหน้าทีก่ ารปราบปรามของหน่วยงานรัฐให้ชัดเจน

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

ต.ค.64- ก.ย.65

สนับสนุนการท่องเทีย่ วเรือสาราญทางน้า

ต.ค.63-ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

กาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่อตุ สาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht)

ต.ค.63-ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เร่งผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเรือสาราญ (Cruise)

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1

MS2 MS3 MS4

MS1.1 , MS5.1

MS1.2, MS1.3, MS1.4, MS1.5, MS2.1,
MS 2.2, MS 3.1, MS3.2, MS4.1, MS4.2,
MS4.3, MS4.4, MS4.5 , MS5.2

MS1.5

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502001 โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำสนเทศ
กลำง เพือ่ พัฒนำ
E-service บริกำร
ประชำชนและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเทีย่ วของ
ประเทศ ระยะที่ 1

กรมกำรท่องเทีย่ วมีข้อมูลและระบบ
1 ต.ค. 64 -30 ก.ย.
สำรสนเทศทีม่ ีควำมมัน่ คงปลอดภัย น่ำ
65
เชื่อถือ และมี เสถียรภำพในกำรทำงำน
บุคลำกรของกรมกำรท่องเทีย่ วสำมำรถ
ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกลำงในกำร
ทำงำน และสำมำรถให้บริกำรประชำชน
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
และต่อเนือ่ ง

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502002

1. ชุมชน ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและ 1 ตุลำคม 2563 - 30
ขนำดกลำง ทีใ่ ห้บริกำรด้ำนทีพ่ กั เข้ำใจ
กันยำยน 2564
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของทีพ่ กั นัก
เดินทำง (Home Lodge) จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1,000 คน
2. สถำนประกอบกำรสำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพกำรให้บริกำรทีพ่ กั ให้มีคุณภำพ
มำกขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่ำ 800 แห่ง

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502003 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชนเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนท้องถิ่น โฮมสเตย์ และแหล่ง
1 ตุลำคม 2564 -30
ท่องเทีย่ วชุมชน ได้รับกำรพัฒนำ
กันยำยน 2565
ศักยภำพเพือ่ เข้ำสู่มำตรฐำนกำร
ท่องเทีย่ วไทย และมำตรฐำนกำร
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน ตลอดจนมีองค์
ควำมรู้ทจี่ ำเป็นในกำรพัฒนำกำร
ท่องเทีย่ วมำกขึ้น ไม่น้อยกว่ำ 1,000 คน

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502004 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับ
ผู้ประกอบกำรเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ ว ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ และเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้มำกขึ้น
ไม่น้อยกว่ำ 1,000 คน

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502005 โครงกำรพัฒนำ
เส้นทำงปลดทุกข์
เติมสุข

1. สถำนประกอบกำร แหล่งท่องเทีย่ ว
และชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรให้บริกำรห้องน้ำสำธำรณะให้
ถูกต้องตำมหลักสุขอนำมัยจำนวนไม่
น้อยกว่ำ 500 คน
2. นักท่องเทีย่ วมีควำมเชื่อมัน่ ในควำม
สะอำด ปลอดภัย และเพียง พอของ
ห้องน้ำสำธำรณะในกำรเดินทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศ

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502006 โครงกำรพัฒนำ
1. พัฒนำเส้นทำงกำรท่องเทีย่ วเชิง
อำหำรสมุนไพรและ อำหำรท้องถิ่นในชุมชนให้เกิดอัตลักษณ์
กัญชำสำหรับชุมชน และมีมูลค่ำเพิม่
2. ชุมชน มีศักยภำพและองค์ควำมรู้
เพิม่ มำกขึ้นสำมำรถพัฒนำตนเองได้

โครงกำรส่งเสริม
และยกระดับทีพ่ กั นัก
เดินทำง (Home
Lodge)

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

48,395,000

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

เสนอตั้งงบใน
ปีงบประมำณ 2565

MS 1.5

6,323,500 งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2564

MS 3.1

11,000,000

คำขอ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 3.1

1 ตุลำคม 2563 - 30
กันยำยน 2564

7,500,000 งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2564

MS 1.3

1 ตุลำคม 2564 - 30
กันยำยน 2565

5,000,000

คำขอ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

1 ตุลำคม 2564 -30
กันยำยน 2565

3,000,000

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.2

หมำยเหตุ : ขอให้เพิม่
กำรเล่ำเรื่องอำหำร
ประเภทนีด้ ีต่อสุขภำพ
อย่ำงไร

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502007 โครงกำรพัฒนำ
ยกระดับมำตรฐำน
กำรให้บริกำรของ
บุคลำกรกำร
ท่องเทีย่ วไทยเพือ่
รองรับกำรท่อง เทีย่ ว
วิถีใหม่ (New
Normal)

ผู้ประกอบกำร บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเทีย่ ว และชุมชนท่องเทีย่ ว ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรให้บริกำร
ทำงกำรท่องเทีย่ วเพือ่ รองรับกำร
ท่องเทีย่ ววิถีใหม่ (New Normal)

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502008 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับ
ผู้ประกอบกำรเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

จัดทำหลักสูตรเพือ่ ใช้ในกำรอบรมผู้ให้ 1 ตุลำคม 2563 - 30
บริกำรทีส่ ัมผัสนักท่องเทีย่ วโดยตรง ให้
กันยำยน 2564
สำมำรถบริกำรด้วยควำมสะอำด
ปลอดภัย เป็นธรรม รองรับวิถีใหม่ New
Normal

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502009

1. อบรมผู้ให้บริกำรทีส่ ัมผัสนัก
1 ตุลำคม 2564 - 30
ท่องเทีย่ วโดยตรง ให้สำมำรถบริกำร
กันยำยน 2565
ด้วยควำมสะอำด ปลอดภัย เป็นธรรม
รองรับวิถีใหม่ New Normal
2.บุคลำกรภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ทีม่ ี
ภำรกิจในกำรบริกำรนักท่องเทีย่ วให้มี
องค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำรนักท่องเทีย่ ว
3.ชุมชนท่องเทีย่ วมีควำมรู้ ทักษะในกำร
ตกแต่งสถำนที่ ทีพ่ กั และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกตำมอัตลักษณ์ของพืน้ ที่

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502010 โครงกำรส่งเสริมและ บุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่ วได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ
พัฒนำและยกระดับศักยภำพสู่
บุคลำกรด้ำนกำร
มำตรฐำนอำเซียน
ท่องเทีย่ วสู่มำตรฐำน
อำเซียน

กรมการท่องเทีย่ ว

โครงกำรส่งเสริม
และยกระดับ
ศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเทีย่ ว

1 ตุลำคม 2563 - 30
กันยำยน 2564

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

66,681,600

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

เงินกูภ้ ำยใต้ พ.ร.ก.

MS 1.3

3,000,000 งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2564

MS 1.3

34,097,000

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

1 ตุลำคม 2564 - 30
กันยำยน 2565

34,059,020

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

BR0502011 โครงกำรกำร
ดำเนินกำรเพือ่
รองรับกำรประกำศ
เขตพืน้ ทีเ่ พือ่ กำร
ท่องเทีย่ วในท้องถิ่น
หรือชุมชน

1. มีพนื้ ทีใ่ นท้องถิ่นหรือชุมชนได้รับกำร 1 ตุลำคม 2564 - 30
ตรวจประเมินเขตพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึ้น จำนวน
กันยำยน 2565
ไม่น้อยกว่ำ 30 พืน้ ที่
2. บุคลำกรในท้องถิ่นหรือชุมชน ซึ่งจะ
ได้รับกำรประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพัฒนำให้เตรียมควำม
พร้อมเพือ่ เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 200 คน

1,485,280

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502012 โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถของ
ธุรกิจนำเทีย่ ว
มัคคุเทศก์ และผู้นำ
เทีย่ ว เพือ่ รองรับกำร
ท่องเทีย่ ววิถีใหม่

1. มีเส้นทำงกำรนำเทีย่ วของผู้ประกอบ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-๓๐
ธุรกิจนำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ รองรับกำร
กันยำยน ๒๕๖๕
ท่องเทีย่ ววิถีใหม่จำนวน 5 เส้นทำง
2. ผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว มัคคุเทศก์
ผู้นำเทีย่ ว และผู้อยู่ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ได้รับกำรฝึก อบรม พัฒนำองค์ควำมรู้
เพือ่ รองรับกำรท่องเทีย่ ววิถีใหม่ จำนวน
10 เรื่อง/หลักสูตร จำนวน 1,000 คน

17,000,000

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
๒๕๖๕

MS 1.3

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502013 โครงกำรกำรจัดอบรม
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำสมถรรนะ
มัคคุเทศก์เฉพำะทำง
ให้มีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์
ทำงกำรท่องเทีย่ ว

อบรมพัฒนำศักยภำพมัคคุเทศก์ และ
1 ตุลำคม 2564 - 30
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่ วให้มีองค์
กันยำยน 2565
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำรท่องเทีย่ วเชิง
สุขภำพ และสำมำรถเป็นวิทยำกรผู้สอน
ด้ำนกำรท่องเทีย่ วด้ำนสุขภำพได้

2,860,920

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502014 โครงกำรส่งเสริมและ ชุมชนท่องเทีย่ วทัว่ ประเทศ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชนเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

9,000,000 งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2564

MS 1.2

1 ตุลำคม 2563 - 30
กันยำยน 2564

หมำยเหตุ : ขอเพิม่
หัวข้อผู้สัมผัสอำหำร
และผู้ประกอบกำรต้อง
เสนอว่ำท้องถิ่นมีอะไรที่
เป็น Happt Model

หมำยเหตุ : ปรับเพิม่
เส้นทำงท่องเทีย่ ว
Happy Model 2. ให้
ใช้คำว่ำโมเดลอำรมณ์ดี
มีควำมสุข (Happy
Model) แทนคำว่ำ วิถี
ใหม่

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502015 โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรและสร้ำง
เครือข่ำยกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเทีย่ วสู่
ควำมยั่งยืน

สร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรในแหล่ง
ท่องเทีย่ วให้ได้รับกำรพัฒนำและมีองค์
ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีด่ ี สร้ำงควำมประทับใจต่อ
นักท่องเทีย่ วเพิม่ มำกขึ้น

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502016 โครงกำรพัฒนำอัต
ลักษณ์เมืองเพือ่
ส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่ วอย่ำง
สร้ำงสรรค์

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502017 โครงกำรพัฒนำกำร
ท่องเทีย่ ว Caravan
and Camping

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502018 โครงกำรพัฒนำ
ชุมชนท่องเทีย่ วทัว่ ประเทศ
ศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชน เพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502019 โครงกำรยกระดับ
ชุมชนท่องเทีย่ วทัว่ ประเทศ
ชุมชนโครงกำรโคก
หนองนำ โมเดล ให้
เป็นชุมชนท่องเทีย่ ว
ต้นแบบ

กรมการท่องเทีย่ ว

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

5,000,000 งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2564

MS 1.3

สร้ำง/ฟืน้ ฟู อัตลักษณ์ในพืน้ ทีเ่ มือง/
1 ตุลำคม 2564 – 30
อำเภอ/ชุมชน/ย่ำน ให้มีควำม
กันยำยน 2565
สอดคล้องกับบริบทโดยรอบ เพือ่ ให้
แหล่งท่องเทีย่ วให้เป็นทีน่ ่ำจดจำ มีควำม
โดดเด่น

3,000,000

โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 1.4

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือกำรพัฒนำ
1 ตุลำคม 2564 – 30
แหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ รองรับรถบ้ำนและ
กันยำยน 2565
แคมป์ปงิ้ ทัง้ หมด พร้อมทัง้ ส่งเสริม
กิจกรรมและแนวทำงกำรท่องเทีย่ วรถ
บ้ำนและแคมป์ปงิ้ ทีค่ ำนึงถึงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและกำรสัมพันธ์กบั ชุมชนใน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจและสังคมมำกทีส่ ุด

20,000,000

คำของบ ประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 3.1

1 ตุลำคม 2564 – 30
กันยำยน 2565

5,000,000

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.2

1 ตุลำคม 2564 – 30
กันยำยน 2565

5,000,000

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.2

BR0502020 โครงกำรศึกษำแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ
ประเภท มูเตลู

1. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงควำมเชื่อและจิต 1 ตุลำคม 2564 – 30
วิญญำณ ซึ่งหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กันยำยน 2565
สำมำรถนำแผนพัฒนำกำรท่องเทีย่ ว
เชื่อมโยงฯ ไปใช้ในกำรพัฒนำกำร
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีไ่ ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงควำมเชื่อและจิต
วิญญำณได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็น
ทีร่ ู้จกั ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงควำมเชื่อและจิต
วิญญำณ และพืน้ ทีเ่ ชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรท่องเทีย่ วเพิม่ สูงขึ้น.
4. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย่ วรูปแบบ
ใหม่ ทีส่ ่งเสริมกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
เกิดกำรกระจำย

5,000,000

คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.2

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502021 โครงกำรอำบน้ำพุ
ร้อนมำก่อนเมือง
ท่องเทีย่ ววิถีใหม่ใส่
ใจสุขภำพ จังหวัด
ระนอง

เกิดแนวทำงกำรพัฒนำพัฒนำแหล่งน้ำพุ 1 ตุลำคม 2564 – 30
ร้อนธรรมชำติทมี่ ีมำตรฐำน สำกล และ
กันยำยน 2565
ถูกนำไปเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเทีย่ วน้ำพุร้อนธรรมชำติอนื่ ต่อไป

15,000,000

โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502022 โครงกำรพัฒนำ
เส้นทำงท่องเทีย่ ว
น้ำพุร้อน

แหล่งท่องเทีย่ วน้ำพุร้อนและแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนำและประชำสัมพันธ์

1 ตุลำคม 2564 – 30
กันยำยน 2565

5,000,000

โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมการท่องเทีย่ ว

BR0502023 โครงกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันกำรท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภำพ

1. ผู้ประกอบกำร ทัง้ ภำครัฐ เอกชน
1 ตุลำคม 2564 – 30
และบุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้อง สำมำรถใช้เป็น
กันยำยน 2565
เครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเทีย่ วมำ
ใช้บริกำร ซึ่งจะนำไปสู่กำรเพิม่ รำยได้ใน
ภำคกำรท่องเทีย่ วและรำยได้รวมของ
ประเทศมำกขึ้น
2. เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้กบั ผู้ประกอบกำรให้ได้มำตรฐำน
เทียบเท่ำระดับสำกล

10,000,000

โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

หมำยเหตุ : ควรเพิม่
รำยละเอียดเรื่องกฎที่
ควรปฏิบัติ มำตรฐำน
พืน้ ทีจ่ อดรถ และกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำหรับนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ ำจำกต่ำงประเทศ

หมำยเหตุ : หำกเปลี่ยน
ชื่อโครงกำรได้ขอให้
เปลี่ยนจำก มูเตลู เป็น
ศรัทธำทัวร์

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรมการปกครอง

BR0502024 แก้ไขเพิม่ เติมร่ำง
กฎกระทรวงกำหนด
ประเภทและ
หลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจ
โรงแรม ....

1. เพิม่ เติมหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับ
โรงแรมทีห่ อ้ งพักมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิม่ เติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สำหรับโรงแรมทีม่ ีหอ้ งพักลักษณะเป็น
แพลอยหรือสิ่งลอยน้ำทีอ่ ยู่ประจำที่
3. เพิม่ เติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สำหรับโรงแรมทีห่ อ้ งพักมีลักษณะเป็น
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิม่ เติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สำหรับโรงแรมทีห่ อ้ งพักมีลักษณะเป็น
บ้ำนต้นไม้ รถบ้ำนและสถำนทีพ่ กั ทีม่ ี
รูปแบบพิเศษอืน่ ๆ

กรมพลศึกษา

BR0502025 โครงกำรวิ่ง 7 เขื่อน
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
(*เสนอขอ
งบประมำณภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ ว ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565)

กิจกรรมท่องเทีย่ วเชิง
สุขภำพเพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย โดยจัดวิ่ง
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกติ ิต์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อน
จุฬำภรณ์

กรมศุลกากร

BR0502026 ปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธกี ำร และเงื่อนไข
เกีย่ วกับเรือสำรำญ
และกีฬำ ตำม
ประเภท 3 (ค) ภำค
4 ของทีไ่ ด้รับกำร
ยกเว้นอำกร โดยให้
สิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีให้แก่
นักท่องเทีย่ วซึ่งนำ
เรือยอร์ชเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ด้ำน
กำรขยำยระยะกำร
จอดเรือ

กรมส่งเสริมการเกษตร

BR0502027 โครงกำร ส่งเสริม
และพัฒนำกำร
ท่องเทีย่ ววิถีเกษตร

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเทีย่ ว
วิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ให้มีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเทีย่ ว
สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กบั
เกษตรกรและชุมชน และ
เพือ่ ยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วแหล่ง
ท่องเทีย่ ววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรให้ได้มำตรฐำน เป็นทีย่ อมรับ
ในตลำดกำรท่องเทีย่ ว

ต.ค.63- ก.ย. 64

3,568,800.00 งบประมำณแผ่นดิน
ปี 2564

MS 1.2

กรมส่งเสริมการเกษตร

BR0502028 โครงกำรส่งเสริมและ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเทีย่ ว
พัฒนำกำรท่องเทีย่ ว เชิงเกษตรให้มีศักยภำพในกำรรองรับ
เชิงเกษตร
นักท่องเทีย่ ว
เพือ่ สร้ำงต้นแบบแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
เกษตร
เพือ่ สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเทีย่ วเชิง
เกษตรให้เกิดควำมร่วมมือและเกือ้ กูลกัน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

19,793,000 เสนอขอตั้งงบใน ปี
2565

MS 1.2

ม.ค. - ธ.ค. 65

0

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

24,000,000

MS 3.1

ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จำเป็น)

ตุลำคม 2563 กันยำยน 2564

MS 1.2

MS 5.1

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

BR0502029 โครงกำรพัฒนำกำร ผลผลิต (Output)
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพ 1. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์ของมำตรฐำน
ธุรกิจบริกำรเพือ่ สุขภำพ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

เมษำยน 2564 กันยำยน 2565

3,000,000

MS 2.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

35,000,000 เสนอขอตั้งงบใน ปี
2565

MS 1.4

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงบริกำร
เพือ่ ส่งเสริมสุขภำพ (Wellness Hub)
2. เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และสร้ำงมูลค่ำเพิม่ เชิงเศรษฐกิจ ด้ำน
กำรท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพ ควำมงำม
และแพทย์แผนไทย
3. มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภำพ
และสร้ำงรำยได้ให้กบั ประเทศไทย

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

BR0502030 โครงกำรพัฒนำสินค้ำ

และบริกำรท่องเที่ยวให้
มีมูลค่ำเพิ่มกำร
ดำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
ขำย ที่มีควำมสอดคล้อง
กับ Happy Model
และสินค้ำเสนอขำย
ตำมทิศทำงของ ททท.
ได้แก่ Gastronomy,
Art & Culture, Nature
& Adventure, Sport,
Welness,
Community, และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเห็นด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพื่อ
รวบรวมกระแสกำร
ท่องเที่ยว (Tourism
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภูมิภำค สำหรับ
นำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้มี
ควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และควำม
ต้องกำรของกลุ่มตลำด
เป้ำหมำยในประเทศ
โดยเฉพำะมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัยของ
โรงแรม/ที่พกั แหล่ง
ท่องเที่ยว สถำนบริกำร
และสิ่งอำนวยควำม
สะดวก ร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร และชุมชน
เป็นต้น
1.2 สำรสวจและจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินศักยภำพ ควำม
น่ำสนใจ มีเอกลักษณ์
สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
Tourism Trend โดย
แบ่งประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy
Model กินดี อยูด่ ี ออก
กำลังกำยดี และแบ่งปัน
สิ่งดีๆ ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัย
1.3 สื่อสำรและนำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร

เป้ำหมำยโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงขึน้
2 เพื่อสร้ำงสรรค์ Content สินค้ำกำร
ท่องเที่ยวในเชิงคุณค่ำ และนำส่งให้ถงึ
กลุ่มเป้ำหมำย
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พฒ
ั นำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่ วข้องกับกำรท่องเที่ยว
ผลผลิตโครงกำร
1. จำนวนกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำ Content
ไม่น้อยกว่ำ 150 รำยกำร
2. จำนวนเส้นทำงท่องเที่ยวศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขนึ้ ใหม่ ไม่น่อยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่เกีย่ วข้องกับ
กำรท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่ำ 5 พื้นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจสินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model ของเจ้ำของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ
75
2. อัตรำควำมพึงพอใจสินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model ของผู้ประกอบกำร
ธุรกิจนำเที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 75

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

ร้ำนอำหำร และชุมชน
เป็นต้น
1.2 สำรสวจและจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินโครงการ/
ศักยภำพ ควำม
น่การด
ำสนใจาเนิ
มีเอกลั
กษณ์***
นงาน
สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
Tourism Trend โดย
แบ่งประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy
Model กินดี อยูด่ ี ออก
กำลังกำยดี และแบ่งปัน
สิ่งดีๆ ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัย
1.3 สื่อสำรและนำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้แก่
ด้ำนตลำดในประเทศ
ททท. เพื่อนำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำย
ทำงกำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ
Content เพื่อนำส่ง
คุณค่ำทำงกำรท่องเที่ยว
Happy Model ที่ตอ่
ยอดทุนทำงวัฒนธรรม
ท้องถิน่ เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ท้องถิน่
และจุดเด่นของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒ
ั นำสู่
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ที่
มุง่ เน้นสินค้ำและ
บริกำรที่มีควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
อำทิ อำหำรถิน่ และ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ
มำตรฐำนที่พกั โฮมเสตย์
และกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภูมิปัญญำ
ไทย เช่น นวดไทย สปำ
ไทย กิจกรรมและกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ร่วมกับชุมชน เช่น กำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน
ภำยใต้แนวคิด 7Greens
เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำ
และรวบรวมเพื่อทำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
รักษำภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในกำรเป็น
จุดหมำยปลำยตำ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
ที่สำคัญของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก
(Tiop of Mind)2.2
สร้ำงสรรค์เรื่องรำวและ
บริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวด้วยกำรเพิ่ม
มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญำท้องถิน่
วัฒนธรรมไทย และ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
อำทิ Gastronomy
Tourism and Healthy
Food, Health &
Wellness Tourism,
Community Based
Tourism, Art &
Culture, และ
Ecotourism เป็นต้น
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ที่เกีย่ วข้อง
กับกำรเดินทำงและกำร

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

วัฒนธรรมไทย และ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
อำทิ Gastronomy
Tourism and Healthy
Food,โครงการ/
Health &
Wellness
การดาเนิTourism,
นงาน ***
Community Based
Tourism, Art &
Culture, และ
Ecotourism เป็นต้น
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ที่เกีย่ วข้อง
กับกำรเดินทำงและกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวทำง
Happy Model
โดยเฉพำะบริษทั นำ
เที่ยวในประเทศ DMC,
กลุ่ม YEC และ Start
Up เป็นต้น
3.1 จัดทำระบบ
ฐำนข้อมูลสินค้ำ
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยว
ตำมประเภท
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ควำมสนใจทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ำร (Workshop)
เพื่อสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่สนองต่อ
แนวทำง Happy
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัย
3.3 จัดกิจกรรม
Workshop ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนำ
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว
ไทย
3.4 จัดกิจกรรมอบรม
ให้ควำมรู้และกำร
บริกำรตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัย แก่
ผู้ประกอบกำร ผู้
ให้บริกำร หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว
3.5 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวได้ดำเนินกำร
ตำมแนวทำง Happy
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัย เพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม
3.6 ดำเนินงำนด้ำน
ข้อมูลสินค้ำท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมกำรขำยและ
กำรตลำดของ
หน่วยงำนพันธมิตร
ภำครัฐและเอกชน สภำ
สมำพันธ์ และสมำคมที่
เกีย่ วข้องด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ตลอดจนกำร
ติดตำมกำรดำเนินงำน
เพื่อประเมินศักยภำพ
ของหน่วยงำนพันธมิตร

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(ททท.)

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

BR0502031 โครงกำรสร้ำงสรรค์

สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม (Creative
and Cultural Tourism)
กำรดำเนินงำน
1. สำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
จัดประชุม เพื่อประเมิน
ศักยภำพและคัดเลือก
สินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ
มีอตั ลักษณ์ สะท้อน
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและ
บริกำร Happy Model
กินดี อยูด่ ี ออกกำลัง
กำยดี และแบ่งปันสิ่งดีๆ
ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยและสุขอนำมัย
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดทำข้อมูล สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Content) อำทิ ชุมชน
สร้ำงสุข อำหำรถิน่
สุขภำพดี สมุนไพร
ท้องถิน่ เพื่อสุขภำพ เป็น
ต้น
3. กิจกรรมระดมควำม
คิดเห็นในกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model ร่วมกับ
เจ้ำของแหล่ง ชุมชน
หน่วยงำนพันธมิตร (Co
Creation) อำทิ กำร
สร้ำงสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว กำรเชือ่ มโยง
เส้นทำงท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยว
ตัวอย่ำงเพื่อนำเสนอขำย
เป็นต้น
4. กิจกรรมทดสอบ
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Product Testing)
โดยนำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ท่องเที่ยวและ
สื่อมวลชนร่วมทดสอบ
อำทิ บริษทั นำเที่ยว
บริษทั ทัวร์ ไกด์ท้องถิน่
Blogger Celebrity
เป็นต้น
5 จัดทำระบบ
ฐำนข้อมูลและสื่อ
ประชำสัมพันธ์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model ทั้งแบบ
Online และ Offline
เพื่อให้หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง /นักท่องเที่ยว
/ประชำชนทั่วไป ได้
นำไปใช้อำ้ งอิงและเป็น
ข้อมูลนำเสนอขำยต่อไป
6 เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้กบั
เจ้ำของแหล่ง/

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

เป้ำหมำย
ตุลำคม 2564 - กันยำยน
1. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั สินค้ำและบริกำร
2565
ท่องเที่ยว โดยกำรสร้ำงสรรค์เรื่องรำว
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำดัง้ เดิม
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้ำนประเพณี
วัฒนธรรม สถำปัตยกรรม อำหำร และวิถชี วี ติ
ของคนในท้องถิน่
2.เพื่อผลักดันให้เจ้ำของแหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนสำมำรถพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรกำรท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญำ
ท้องถิน่ และทุนทำงวัฒนธรรม
3. เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งท่องเที่ยว/ผู้ประกอบกำร/ชุมชนในกำร
นำนวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว
ผลผลิต
1. จำนวนสินค้ำ/บริกำร/เส้นทำงท่องเที่ยวที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของแหล่งและ
บริกำรท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ด้ำนตลำดในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำง ท่องเที่ยวที่สร้ำงสรรค์ภำยใต้
Happy Modelอย่ำงน้อยร้อยละ 75

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

58,000,000

เสนอขอตัง้ งบ ปี65

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x
MS 1.2 และ
MS 1.5

-

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

5 จัดทำระบบ
ฐำนข้อมูลและสื่อ
ประชำสัมพันธ์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้
Happyโครงการ/
Model ทั้งแบบ
การดาเนิ
***
Online
และนงาน
Offline
เพื่อให้หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง /นักท่องเที่ยว
/ประชำชนทั่วไป ได้
นำไปใช้อำ้ งอิงและเป็น
ข้อมูลนำเสนอขำยต่อไป
6 เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้กบั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model
เพื่อต่อยอดกำรทำงำน
และเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ให้กบั สินค้ำที่ได้รับกำร
พัฒนำแล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั้งแบบ
Online และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมสำเร็จของ
โครงกำรฯ

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับ World Class
และ World Mass อำทิ Moto GP /
Muay Thai To the World /
สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันวิ่งมำตรฐำน
ระดับโลก (World Athletics Label
Road Races) / สนับสนุนกำรจัดกำร
แข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running)/
สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันรำยกำรไตร
กีฬำ (TRIATHLON)/ สนับสนุนกำร
จัดกำรแข่งขัน สปำตัน (SPARTON)

ตุลำคม 2564 กันยำยน 2565

การกีฬาแห่งประเทศไทย

BR0502032 โครงกำรกำร
สนับสนุนและจัดกำร
แข่งขันกิจกรรมกีฬำ
เพือ่ ส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่ ว (Sports
Tourism)

สานักงาน ป.ย.ป.

BR0502033 ดำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อกำร
ประกอบอำชีพและ
กำรดำเนินธุรกิจของ
ประชำชน ประเด็น
กำรท่องเทีย่ วและ
กำรท่องเทีย่ วเชิง
สุขภำพ

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

BR0502034 โครงกำรพัฒนำศูนย์ ปรับปรุง และพัฒนำข้อมูลด้ำนกำร
ข้อมูลดิจทิ ัลเพือ่ กำร ท่องเทีย่ วเชิงดิจทิ ัลทีม่ ีคุณภำพ เพือ่
ท่องเทีย่ วและบริกำร ให้บริกำรแก่นักท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทย

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

BR0502035 กำรยกระดับข้อมูล
ดิจทิ ัลเพือ่ กำร
ท่องเทีย่ วและบริกำร
ของไทยให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

BR0502036 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำฐำนข้อมูล
ดิจทิ ัลด้ำนกำร
ท่องเทีย่ ว

ตุลำคม 2564 กันยำยน 2565

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

381,824,800

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1.2

ไม่ใช้งบประมำณ

MS 2.1

30,000,000 โครงกำรทีไ่ ด้รับกำร
จัดสรร ตำม พรบ ปี
64

MS 1.5

เพือ่ ยกระดับข้อมูลดิจทิ ัลทีเ่ กีย่ วกับกำร 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
ท่องเทีย่ วและบริกำรของประเทศไทยให้
65
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตำม
ข้อกำหนดหรือข้อแนะนำขององค์กร
ระหว่ำงประเทศ

10,000,000

เสนอขอตั้งงบใน ปี
2565

MS 1.5

ปรับปรุง และพัฒนำฐำนข้อมูลกลำง
(National Tourism Centralized
Database for Services)
จำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และระบบ
ต่ำงๆ ภำยใต้ระบบดิจทิ ัลเพือ่ กำร
ท่องเทีย่ วให้มีควำมสมบูรณ์

15,000,000

เสนอขอตั้งงบใน ปี
2565

MS 1.5

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
65

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

BR0502037 โครงกำรพัฒนำและ พัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ยกรับดับข้อมูลเชิง ของระบบ TIC และยกระดับกำร
ดิจทิ ัล
เชือ่ มโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกกระทรวงเข้ำสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
65

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

BR0502038 เผยแพร่และสร้ำง หน่วยงำนด้ำนกำรท่องเทีย่ ว เครือข่ำย
ควำมเข้ำใจกำรใช้คำ ภำคกำรท่องเทีย่ ว และผู้ประกอบกำร
จำกัดควำมของ
ด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
Wellness ๔ ด้ำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

BR0502039 กำรกำหนดแนวทำง
เพือ่ รองรับธุรกิจ
เกีย่ วกับเศรษฐกิจ
แบ่งบัน (sharing
Economy) จำก
ดิจทิ ัลแพรตฟอร์ม
อย่ำงยั่งยืน

เป้ำหมำย
ประจำปีงบประมำณ
ภำครัฐ เอกชน และผู้ทเี่ กีย่ วข้อง จำนวน
2565
50 คน (2 ครั้ง)
(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
65)
ผลผลิต
1. มีแนวทำงหรือมำตรกำรเพือ่ รองรับ
ธุรกิจเกีย่ วกับเศรษฐกิจแบ่งบัน (sharing
Economy) จำกดิจทิ ัลแพรตฟอร์ม เช่น
Airtbnb หรือ Grab
2. มีหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบทัง้ กำรกำกับ
ดูแล กำรจดทะเบียน รวมถึงกำรจ้ำงงำน
ผลลัพธ์
ธุรกิจเกีย่ วกับเศรษฐกิจแบ่งบัน (sharing
Economy) จำกดิจทิ ัลแพรตฟอร์ม เช่น
Airtbnb หรือ Grab สำมำรถกำร
ดำเนินกิจกำรได้อย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง
รัฐบำลสำมำรถจัดเก็บภำษี ทำให้มี
รำยได้เพิม่ ขึ้น

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

BR0502040 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์

เป้ำหมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ดำ้ นภำพยนตร์และวีดทิ ัศน์
อย่ำงน้อย 12 องค์ควำมรู้ (หัวข้อกำรอบรม
อำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและได้รับองค์ควำมรู้ดำ้ นภำพยนตร์
และวีดทิ ัศน์อย่ำงน้อย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์และเทศกำล
อุตสำหกรรมสำรัตถะระดับนำนำชำติ ใน
ประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำลภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ในต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 ประเทศ
5. มีกจิ กรรมเจรจำหำรือเพื่อกำรจัดทำควำม
ตกลงกำรร่วมลงทุนด้ำนภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ระดับทวิภำคี อย่ำงน้อย 1 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชัน่ และผลงำนวีดิ
ทัศน์ ที่มีเนือ้ หำส่งเสริมประวัตศิ ำสตร์ชำติไทย
และศิลปวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 10 เรื่อง

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

25,000,000

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

เสนอขอตั้งงบใน ปี
2565

MS 1.5

- โครงกำรทีไ่ ด้รับกำร
จัดสรร ตำม พรบ ปี
64

MS 1.1

300,000

งบดำเนินงำน

MS 3.2

25,568,000

งบจัดสรร
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

MS 4.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

BR0502041 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์

เป้ำหมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์อย่ำงน้อย 13 องค์ควำมรู้ (หัวข้อ
กำรอบรมอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์อย่ำงน้อย 500
คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์และเทศกำล
อุตสำหกรรมสำรัตถะระดับนำนำชำติ
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำลภำพยนตร์และ
วีดิทัศน์ในต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3
ประเทศ
5. มีกจิ กรรมเจรจำหำรือเพือ่ กำรจัดทำ
ควำมตกลงกำรร่วมลงทุนด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ระดับทวิภำคี
อย่ำงน้อย 2 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น และผลงำน
วีดิทัศน์ ทีม่ ีเนือ้ หำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย และ
ศิลปวัฒนธรรม กำรท่องเทีย่ วของ
ประเทศไทย 10 เรื่อง

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2565

80,240,000 ข้อเสนองบประมำณ
พ.ศ. 2565

MS 4.2

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

BR0502042 โครงกำรศึกษำวิจยั
เพือ่ แก้ไขปรับปรุง
พระรำชบัญญัติ
ภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ พ.ศ. 2551

เป้ำหมำย :
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และเปรียบเทียบ
กระบวนกำรและขัน้ ตอนกำรบังคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และวีดทิ ัศน์ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ และเปรียบเทียบเกีย่ วกับ
กำรปรับตัว
3. วิเครำะห์กฎหมำยว่ำด้วยภำพยนตร์และ
วีดทิ ัศน์เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำที่ผู้ดำเนินกำร
ค้นพบรวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ผลผลิต :
1. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยภำพยนตร์และวีดทิ ัศน์
ที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลลัพท์ :
1. มีกฎหมำยที่เอือ้ ต่อกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดทิ ัศน์ และ
ผลักดันอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดทิ ัศน์
ไทยให้เป็นอุตสำหกรรมหลักในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. กฎหมำยได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน ไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรดำรงชีวติ หรือกำรประกอบ
อำชีพโดยไม่ชกั ช้ำ และไม่เป็นภำระแก่
ประชำชน รวมทั้งสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้
ง่ำย เพื่อปฏิบัตติ ำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง
3. หน่วยงำนรัฐมีกลไกและมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรงำนภำพยนตร์และวีดทิ ัศน์ที่
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้อง

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2565

10,000,000 เสนอของบประมำณ
พ.ศ. 2565

MS 4.5

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
1 ต.ค.6430 ก.ย.65

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502043 โครงกำรพัฒนำทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
กำรสร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์
(Storytelling To
branding) /กำร
ดำเนินงำน กิจกรรม
ที่ 1 กำรสำรวจขั้น
ปฐมภูมิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ ที่
เป้ำหมำยเพือ่ พัฒนำ
เป็นเมืองสร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม และกำร
กระตุ้นพืน้ ที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
(Co-create Test
Day) กิจกรรมที่ 3
กำรทำเรื่องรำวย่ำน
สร้ำงสรรค์ (Creative
District
Storytelling)
กิจกรรมที่ 4 งำน
เผยแพร่กจิ กรรม
เครือข่ำยกิจกรรมที่ 5
กำรเพิม่ พืน้ ทีเ่ มือง
สร้ำงสรรค์

เป้ำหมำย 1. เพิ่มพื้นที่พฒ
ั นำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ จำนวน 8 พื้นที่ 2. จำนวนจังหวัด
ที่นำทุนวัฒนธรรมท้องถิน่ มำพัฒนำเป็น Story
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ (Branding) จำนวน 8 จังหวัด
ระดับผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพื้นที่เศรษฐกิจเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งสร้ำง
ควำมเชือ่ มัน่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมือ่
สถำนกำรณ์กลับมำเป็นปกติ
2. เพิ่มพื้นที่แห่งกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป
ในด้ำนสุขภำวะและควำมปลอดภัย
3. เพื่อให้จังหวัดเมืองรองสำมำรถนำองค์
ควำมรู้และทุนทำงวัฒนธรรมของท้องถิน่ มำ
สร้ำง Story Telling
ที่สำมำรถพัฒนำเป็นแบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ที่ตอบโจทย์แนวโน้มกำรบริโภคของ
ตลำด

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502044 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ท่องเทีย่ วและกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ จำก
วัฒนธรรมล้ำนนำ/
กำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 กำร
ศึกษำวิจยั และจัดทำ
แผนทีพ่ นื้ ทีย่ ่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
(Creative
mapping) กิจกรรม
ที่ 2 กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
อุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในพืน้ ที่
ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่
3กำรจัดเทศกำล
งำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์นำนำชำติ
(Creative Festival)
ทีผ่ ลักดัน
กำรท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 4 กำร
จัดทำเรื่องรำว
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ (Outcomes)
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ ขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. เกิดฐำนข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรวำงแผน
ขับเคลื่อนและกำรติดตำมประเมินผล
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็น
ระบบ
3. เขตเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ภำคเหนือ
มีภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
โดดเด่น และมีกจิ กรรมทีด่ ึงดูด
นักท่องเทีย่ วชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำ
เยี่ยมชมและสร้ำงรำยได้ผู้ประกอบกำร
ธุรกิจท้องถิ่นอย่ำงต่อเนือ่ ง
4. ผู้ประกอบกำรธุรกิจสร้ำงสรรค์
SME และชุมชนในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคเหนือ (Northern
Economic Corridor: NEC-Creative
LANNA) มีรำยได้และมีควำมเข้มแข็ง
ทำงธุรกิจเพิม่ ขึ้น และมีผู้ประกอบกำร
ใหม่ทเี่ ข้ำสู่อตุ สำหกรรมสร้ำงสรรค์
5. มีจำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ทเี่ พิม่ ขึ้น ร้อยละ 10

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

25,000,000

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี 2564
และขอรับจัดสรรในปี
2565

MS 4.1

122,000,000

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี 2564
และขอรับจัดสรรในปี
2565

MS 1.4

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
(Creative
mapping) กิจกรรม
ที่ 2 กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
รหัสโครงกำร
โครงการ/
อุตสำหกรรม
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน ***
สร้ำงสรรค์ในพืน้ ที่
ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่
3กำรจัดเทศกำล
งำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์นำนำชำติ
(Creative Festival)
ทีผ่ ลักดัน
กำรท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 4 กำร
จัดทำเรื่องรำว
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
(Story-telling)

3. เขตเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ภำคเหนือ
มีภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
โดดเด่น และมีกจิ กรรมทีด่ ึงดูด
นักท่องเทีย่ วชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำ
เยี่ยมชมและสร้ำงรำยได้ผู้ประกอบกำร
าหมาย/ผลผลิ
ธุรกิจท้เป้
องถิ
่นอย่ำงต่อเนือ่ ตง/ผลลัพธ์
ของโครงการ
4. ผู้ประกอบกำรธุรกิจสร้ำงสรรค์
SME และชุมชนในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคเหนือ (Northern
Economic Corridor: NEC-Creative
LANNA) มีรำยได้และมีควำมเข้มแข็ง
ทำงธุรกิจเพิม่ ขึ้น และมีผู้ประกอบกำร
ใหม่ทเี่ ข้ำสู่อตุ สำหกรรมสร้ำงสรรค์
5. มีจำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ทเี่ พิม่ ขึ้น ร้อยละ 10

BR0502045 โครงกำร เทศกำล

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ จำกกำรจัดงำน
เทศกำลควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกว่ำ 225
ล้ำนบำท 2. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ 3. จำนวนชุมชนที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรเพิ่ม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ 20 ชุมชน ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ /บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำ
กำร สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนต้นแบบ
สร้ำงรำยได้หมุนเวียนสู่ชมุ ชน
3. เกิดกำรรวมกลุ่มและสร้ำงอัตลักษณ์ใน
กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เกิดเทศกำลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของท้องถิน่ ให้เติบโต
และสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เริ่มต้นสร้ำงธุรกิจได้ในท้องถิน่
5. นักออกแบบและผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะและ
ศักยภำพในด้ำนกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ
ที่นำไปต่อยอดและพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่
มีคณ
ุ ภำพและตอบโจทย์กำรใช้งำนผู้บริโภค
รวมทั้งเกิดกำรรวมตัวเป็นเครือข่ำยธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ที่เข้มแข็ง

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
กำรดำเนินงำน (1)
กิจกรรมเตรียมควำม
พร้อม เพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของชุมชน
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ
ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำบุคลำกร
สร้ำงสรรค์ 15 สำขำใน
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(Isan Creator) (3)
กิจกรรมส่งเสริม
สร้ำงอัตลักษณ์เชิง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น
(ดนตรี อำหำร งำนฝีมือ)
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(Creative Culture
value-added) 4.
กิจกรรมสร้ำงแนวร่วม
ย่ำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงบูรณำกำร โดยกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์กบั
ชุมชน และเครือข่ำย
ชุมชนในพื้นที่ผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆ 5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยกำหนด
เป็นเทศกำลประจำปี
ของย่ำนและเมือง
ส่งเสริมศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยวภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
6.สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกิจสร้ำงสรรค์

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

75,000,000

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี 2564
และขอรับจัดสรรในปี
2566

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1.4

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

BR0502046 โครงกำรมหกรรม

ส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ /
กำรดำเนินงำน 1. สร้ำง
พันธมิตรและเครือข่ำย
กำรจัดงำนเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม จำก14
จังหวัดของภำคใต้ โดย
กำรระดมควำมคิดเห็นสู่
แนวคิดหลักของกำรจัด
งำน เพื่อให้รูปแบบกำร
งำนเทศกำลและผลลัพธ์
เป็นตัวขับเคลื่อน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธรุ กิจ
ในจังหวัดต่ำงๆ อย่ำง
ยัง่ ยืน 2. ส่งเสริมกำร
จ้ำงงำน และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร
สร้ำงสรรค์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรSMEs
กลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
ภำคใต้ เพื่อเป็น
กิจกรรมนำร่องในกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำร
ทำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
และกระตุน้ กำร
ท่องเที่ยว ก่อนกำรจัด
งำนเทศกำลฯ จัดงำน
เทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อตั ลักษณ์
ภำคใต้ เป็นกลไกกำร
ขยำยโอกำสทำงธุรกิจ
ใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบกำรและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
ในท้องถิน่ รวมทั้งบ่ม
เพำะควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำพื้นที่เมือง
สร้ำงสรรค์และนำเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำร
ดึงดูดนักท่องเที่ยวยุค
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กิจกรรม

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

1. จัดงำนเทศกำลงำนสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม จำนวน 1 ครั้ง 2. จำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและเข้ำถึงข้อมูล Online
และ Offline จำนวน 100,000 รำย 3. มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ /บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและธุรกิจในพื้นที่จัด
เทศกำล (อำทิ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรม
ที่พกั ฯลฯ ) สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน้ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร และกำรร่วมงำน
เทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำนเทศกำล
และกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นภำพลักษณ์ใหม่
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยของสินค้ำกำร
ท่องเที่ยวภำคใต้

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

50,000,000

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี 2565

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1.4

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

BR0502047 โครงกำรส่งเสริมพื้นที่

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ผ่ำนประวัตศิ ำสตร์อนั
ดำมัน/กำรดำเนินงำน 1.
กำหนดพื้นที่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ โดยมุง่ เน้น
พื้นที่ยำ่ นเมืองเก่ำ/
ย่ำนพำณิชย์เก่ำ ของ
จังหวัด เพื่อจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
กำรศึกษำศักยภำพพื้นที่
ประวัตศิ ำสตร์ กำร
รวบรวบ mapping
สินทรัพย์สำคัญของพื้นที่
ตลอดจนกลุ่มผู้คนที่มี
บทบำทในกำรขับเคลื่อน
เมืองจำกอดีตถึงปัจจุบัน
กลไกที่เอือ้ ต่อกำร
ส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
อำทิ เทศบัญญัติ กำร
ควบคุมอำคำรและกำร
ก่อสร้ำง ผังเมือง เป็นต้น
2. จำแนกกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ฯ
เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำง
เครือข่ำยพันธมิตรกำร
ขับเคลื่อน และกำร
ออกแบบกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คน
ได้อย่ำงตรงประเด็น 3.
กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
กับกลุ่มนักสร้ำงสรรค์
และธุรกิจของย่ำนเมือง
เก่ำ ผ่ำนสมำคม
สร้ำงสรรค์มืออำชีพ
อำทิ สมำคมช่ำงภำพ
สมำคมสถำปนิก
สมำคมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์/ เรขศิลป์
เพื่อเป็นสื่อกลำงกำร
นำเอำทุนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกับ
สินทรัพย์เดิมในพื้นที่ 4.
กิจกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
เพื่อกระตุน้ บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพื้นที่
เมืองเก่ำ ทั้ง 5 จังหวัด

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็น
พื้นที่นำร่องเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ จำนวน 5
พื้นที่ 2. จำนวนครัวเรือนต่อชุนชม /พื้นที่นำ
ร่อง ที่ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
จำนวน 250 รำย/5พื้นที่ 3. จำนวนกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่จัดขึน้ ในพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำก
จำหน่ำยสินค้ำและบริกำร/กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม
2. เกิดกำรกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ในย่ำนเก่ำ อันจะทำให้เกิดกำรพลิกฟื้น
บรรยำกำศ สีสัน และรำยได้จำกกิจกรรม
ท่องเที่ยว ให้แก่พื้นที่และชุมชน
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและธุรกิจในพื้นที่
ได้รับกำรส่งเสริมและพลิกฟื้นธุรกิจ ผ่ำน
ถ่ำยทอดจำกกิจกรรมสร้ำงสรรค์ตำ่ งๆ ผ่ำน
ช่องทำงสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงต่อเนือ่ ง
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์อนั ดำมัน ผ่ำนงำน
กิจกรรมถ่ำยทอดเรื่องรำวทำงประวัตศำสตร์
ย่ำนชุมชนเก่ำ ซึ่งเป็นภำพลักษณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยของสินค้ำกำร
ท่องเที่ยวภำคใต้

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

27,000,000

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี 2565

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1.4

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502048 โครงกำรออกแบบและ 1. รำยงำนกำรออกแบบระบบนิเวศและ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502049 โครงกำรกำร
ยกระดับภำพลักษณ์
กำรท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์ /กำร
ดำเนินงำน กิจกรรม
ที่ 1 สร้ำงกำรรับรู้
เกีย่ วกับศักยภำพ
ของประเทศไทยด้ำน
กำรท่องเทีย่ วอย่ำง
ปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่
2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ วเพือ่ กระตุ้น
กำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชิงท่องเทีย่ ว
(Domestic
Consumption)
อย่ำงยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
เมืองสร้ำงสรรค์ของ
องค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทย
กิจกรรมที่ 4 กิจ
กรรมกำรบริหำร
โครงกำร

พัฒนำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์/กำร
ดำเนินงำน 1. กำร
ระดมแนวร่วมเพื่อสร้ำง
ทิศทำงกำรขับเคลื่อน
เมืองเบตง เมือง
สร้ำงสรรค์ 2. กำร
ออกแบบเมืองเบตง
เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชีย่ วชำญกำรวำงผัง
เมืองและพัฒนำเมือง
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์3.
กำรออกแบบและจัดทำ
กิจกรรมกระตุน้
เศรษฐกิจ จำกชุมชน
พื้นที่สร้ำงสรรค์4.
กิจกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบ
ตง เมืองสร้ำงสรรค์

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

20,000,000

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี 2565

MS 1.4

ดัชนีชวี้ ดั ควำมสำเร็จ (KPIs)1) สื่อ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
ประชำสัมพันธ์นำเสนอในรูปแบบสำรคดี
จำนวน 1 เรื่อง2) สื่อประชำสัมพันธ์นำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 บทควำม3) กิจกรรม
กระตุน้ กำรบริโภคภำยในท้องถิน่ เชิงท่องเที่ยว
จำนวน 4 กิจกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
Annual Conferrence จำนวน 1 ชุด
เชิงคุณภำพ1) ภำพลักษณ์ดำ้ นศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับกำรยกระดับ
สู่สำกลและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนควำมยัง่ ยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม2)
ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
Annual Conferrence เพื่อเปิดเมือง
เตรียมกำรต้อนรับเมืองสร้ำงสรรค์ในเครือข่ำย
ไม่น้อยกว่ำ 200 เมือง ทั่วโลก

40,000,000

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี 2565

MS 1.4

พัฒนำเมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และกำร
ออกแบบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ของพื้นที่ชมุ ชน จำนวน 1 ฉบับ 2. รำยงำน
Skill Mapping (กลุ่มวิชำชีพ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่ม
ธุรกิจ สินทรัพย์ทั้งที่จับต้องได้ /จับต้องไม่ได้ฯ
) จำนวน 1 ฉบับ 3. กำรจ้ำงงำนชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมพื้นที่สร้ำงสรรค์นำร่อง ไม่น้อยกว่ำ 5
ชุมชน
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำร
จ้ำงงำน/กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรออกแบบระบบนิเวศน์เมืองเบตง
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนเมือง
สร้ำงสรรค์ที่ยงั่ ยืนต่อไป
3. เกิดพื้นที่ชมุ ชนสร้ำงสรรค์ 5 แห่ง ซึ่งเป็น
ต้นแบบกำรอยูอ่ ำศัย กำรท่องเที่ยวชุมชน
สร้ำงสรรค์ ซึ่งเชือ่ มโยงสู่กำรเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอเบตง
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กิจกรรม
กำรออกแบบเพื่อกระตุน้ กำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์ในจังหวัดยะลำ และกลุ่มจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(Impact)
2.6.1 นักท่องเที่ยวไทยมีควำมเชือ่ มัน่ ใน
มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบำลมำกขึน้
จำกกำมำสื่อสำรในด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่เป็นจุดแข็งของประเทศ
ไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศอืน่ ๆ
ส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมัน่ ใจด้ำนควำม
ปลอดภัยและสนใจในกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึน้ กระตุน้ ให้เกิดกำรใช้
จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนไทยและ
ต่ำงประเทศมองเห็นศักยภำพและโอกำสทำง
ธุรกิจใหม่ดำ้ นกำรท่องเที่ยวที่เกีย่ วข้องกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สุขภำพ และมำตรกำร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของภำครัฐที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
2.6.2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน
ควำมยัง่ ยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดย TTCI อยูใ่ นอันดับไม่ต่ำกว่ำ
อันดับที่ 1102.6.3 เกิดควำมเชือ่ มัน่ เกิดกำร
กระตุน้ เศรษฐกิจด้วยกำรจ้ำงงำนคนใน
ภำคอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชุมชน และชะลอกำรเลิกจ้ำงอุตสำหกรรมที่
เกีย่ วข้องกับกำรท่องเที่ยว
2.6.4 เกิดภำพลักษณ์ที่ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
อำหำร ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้ำน และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
(Creativity) และเมืองสร้ำงสรรค์ ในประเทศ
ไทยทั้ง 4 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
(องค์การมหาชน)

ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ วเพือ่ กระตุ้น
กำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชิงท่องเทีย่ ว
(Domestic
รหัสโครงกำร
โครงการ/
Consumption)
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน ***
อย่ำงยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
เมืองสร้ำงสรรค์ของ
องค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทย
กิจกรรมที่ 4 กิจ
กรรมกำรบริหำร
โครงกำร

BR0502050 โครงกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
(Happy CBT)

Annual Conferrence เพื่อเปิดเมือง
เตรียมกำรต้อนรับเมืองสร้ำงสรรค์ในเครือข่ำย
ไม่น้อยกว่ำ 200 เมือง ทั่วโลก
ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(Impact)เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
2.6.1 นักท่องเทีของโครงการ
่ยวไทยมีควำมเชือ่ มัน่ ใน
มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบำลมำกขึน้
จำกกำมำสื่อสำรในด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่เป็นจุดแข็งของประเทศ
ไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศอืน่ ๆ
ส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมัน่ ใจด้ำนควำม
ปลอดภัยและสนใจในกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึน้ กระตุน้ ให้เกิดกำรใช้
จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนไทยและ
ต่ำงประเทศมองเห็นศักยภำพและโอกำสทำง
ธุรกิจใหม่ดำ้ นกำรท่องเที่ยวที่เกีย่ วข้องกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สุขภำพ และมำตรกำร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของภำครัฐที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
2.6.2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน
ควำมยัง่ ยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดย TTCI อยูใ่ นอันดับไม่ต่ำกว่ำ
อันดับที่ 1102.6.3 เกิดควำมเชือ่ มัน่ เกิดกำร
กระตุน้ เศรษฐกิจด้วยกำรจ้ำงงำนคนใน
ภำคอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชุมชน และชะลอกำรเลิกจ้ำงอุตสำหกรรมที่
เกีย่ วข้องกับกำรท่องเที่ยว
2.6.4 เกิดภำพลักษณ์ที่ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
อำหำร ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้ำน และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
(Creativity) และเมืองสร้ำงสรรค์ ในประเทศ
ไทยทั้ง 4 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย
กรุงเทพฯ ทั้ง 3 ภูมิภำค เพื่อสร้ำงโอกำสใน
กำรค้ำและกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่
เป็นจุดแข็งของประเทศไทย (โปรดระบุวำ่
โครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับแผนงำนบูรณำกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและระดับแนว
ทำงกำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้ในแต่ละ
เป้ำหมำยอย่ำงไร และ (ถ้ำมี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ)

1) กิจกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย และ
เชิงสุขภำพใจที่ได้รับกำรพัฒนำสำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภัณฑ์อำหำรท้องถิน่ ที่ได้รับกำร
เพิ่มมูลค่ำสำหรับตลำดคุณภำพ 30 ผลิตภัณฑ์
3) ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรยกระดับให้ได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม และกำรบริกำร จำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนที่ได้รับกำรยกระดับศักยภำพด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีจำนวน
30 ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวคุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่ในชุมชนได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและธุรกิจในห่วงโซ่กำร
ท่องเที่ยวมีกจิ กรรมควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมกำรขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม
8) มีสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ Creative
Entertainment เพื่อสร้ำงกระแสกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว
คุณภำพระดับประเทศ 1 ครั้ง โดยผู้เข้ำร่วม
งำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจในภำพรวมของ
กำรจัดงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ 30 ชุมชน มีรำยได้เพิ่มขึน้ เฉลี่ย
ร้อยละ 10 จำกปี 2563

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ตุลำคม ๒๕๖๔ กันยำยน ๒๕๖๕

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

134,500,000.00 งบประมำณแผ่นดิน MS 1.1 , MS 1.2,
MS 1.3 และ MS
1.4

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

เชิงสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวคุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่ในชุมชนได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือเป้
ข่ำายชุหมาย/ผลผลิ
มชนและธุรกิจตในห่
วงโซ่พกธ์ำร
โครงการ/
/ผลลั
วมมือในกำร
การดาเนินงาน *** ท่องเที่ยวมีกจิ กรรมควำมร่
ของโครงการ
ส่งเสริมกำรขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม
8) มีสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ Creative
Entertainment เพื่อสร้ำงกระแสกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว
คุณภำพระดับประเทศ 1 ครั้ง โดยผู้เข้ำร่วม
งำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจในภำพรวมของ
กำรจัดงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ 30 ชุมชน มีรำยได้เพิ่มขึน้ เฉลี่ย
ร้อยละ 10 จำกปี 2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่พร้อมขยำยผล 1
ชุดควำมรู้

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้น
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SME
3. จานวนวิสาหกิจเริม่ ต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.)
- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
- กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
- สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)
- กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
- สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
- สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)
- สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล (DEPA)
- สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
- สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)

BR0503

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

มี.ค. 63 - พ.ย. 65

การเสริมสภาพคล่องให้แก่ SME
การออกเกณฑ์ในการเพิม่ ประเภทรหัสการจัดเก็บข้อมูลสาหรับผู้ประกอบการที่ค้างชาระสินเชื่อเกิน 3 เดือนที่เกิดจาก
ผลกระทบภัยพิบัตแิ ละโรคระบาด
การออกเกณฑ์มาตรฐานเรื่องระยะเวลาในการชาระหนี้ทางการค้าให้แก่ SME

มี.ค. 63 - พ.ย. 65
ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิ ัล

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

การส่งเสริม SME ให้นาเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่แรงงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

การสนับสนุนกลไกการให้บริการจากหน่วยให้บริการเพือ่ การพัฒนาธุรกิจ (BDS หรือ SP)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศสาหรับผู้ประกอบการ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

One Stop Service สาหรับ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

Startup เข้าถึงข้อมูลสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การเพิ่มขึน้ ของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME

มิ.ย. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

SME มีสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

มิ.ย. 63 - มิ.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศสาหรับ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

ฐานข้อมูลด้าน SME เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้ในการกาหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม

ต.ค. 64- ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

การพัฒนาช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

ต.ค. 63- ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

แพลตฟอร์มเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล /ความรู้ในการประกอบธุรกิจของ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย
MS2 MS3
MS4 MS5
MS 1.2 1.3
MS 4.2

MS 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4,4.1, 5.1,

MS1
MS 1.1

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ
80,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BR0503001

โครงการปรับตัวสู่
วิกฤติด้วย
E-Commerce
ชุมชนอัจฉริยะ
ออนไลน์ (Digital
Village by DBD)

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย ต.ค.64-ก.ย.65
ให้เหมาะสมกับการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเรื่องราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ดาเนินการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกิจชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพัฒนา จานวน
3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 1,100
ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

BR0503002

โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลผลิต จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 250 ล้าน
บาท

ต.ค.63-ก.ย.64

32,551,500

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2564

MS4.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

BR0503003

โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลผลิต จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 250 ล้าน
บาท

ต.ค.64-ก.ย.65

21,400,100

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

BR0503004

ผลผลิ
ต : พัฒนาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
โครงการพัฒนา
เป้าหมาย
ให้เหมาะสมกั
บการค้สาาหกิ
ออนไลน์
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1)
ผู้ประกอบการวิ
จรายย่เรีอย นรู้
เทคนิ
่องราวของสิ
นค้า OTOP
ให้โดน
วิสาหกิคจการสร้
ชุมชนางเรื
และผู
้ประกอบการ
ใจผู
โภค รวมถึ
ายภาพสิน่มค้ขีดาเพื่อ
ได้ร้บับริการพั
ฒนาศังกการถ่
ยภาพและเพิ
ใช้สาหรับร้านค้านการพั
ออนไลน์ฒนากระบวนการ
และเปิดร้าน
ความสามารถด้
ออนไลน์
บนแพลตฟอร์
มที่มีชตื่อภัเสีณยฑ์ง โดย
ผลิ
ต การพั
ฒนามาตรฐานผลิ
การ
นการพั
ฒนากลุต่มภัผูณ้ปฑ์ระกอบการหรื
พัดาเนิ
ฒนานวั
ตกรรมผลิ
และการ อ
จชุมชนจ
77 จัคงวามรู
หวัด ้ด358
พัวิสฒาหกิ
นาบรรจุ
ภัณฑ์านวน
ด้วยองค์
้าน
ชน (ชุมชนละ
15) จานวน 5,775 ราย
วิชุทมยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผลลัสิพนธ์ค้:าผลิ
ส่งเสริ
่มมูOTOP
ลค่าการตลาด
2)
ตภัมณการเพิ
ฑ์ชุมชน
มี
การบริ
หารจัดสามารถสร้
การร้านค้างความ
และ
คุออนไลน์
ณภาพ ได้
มาตรฐาน
การตลาดออนไลน์
เพื่อและขยายตลาดได้
สร้างรายได้
เชื่อมัน่ ให้แก่ผู้บริโภค
รวมทั
เพิ
่มขึ้นงภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุ3)มชนเพื
่อขยายโอกาสการตลาด
ชุมชน
สร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการ
หมายทั
้ง 77
ด จัจงชุหวั
ดละ 5
วิเป้สาาหกิ
จรายย่
อยจัวิงสหวัาหกิ
มชนและ
ชุผูม้ปชน
ที่ได้รับการบ่
มเพาะพั
ฒนา
จานวน
ระกอบการ
OTOP
ส่งผลให้
เศรษฐกิ
จ
3,850 ราย
สามารถเพิ
ช่อางทางการค้
า
ฐานรากมี
ความเข้
มแข็ง ่มอย่
งยัง่ ยืนต่อไป
ออนไลน์
ผลผลิ
ต และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉลีจ่ยานวนผลิ
เพิ่มขึ้นอย่
งน้ฑ์อชยุม20%
1)
ตภัาณ
ชนที่ไและสามารถ
ด้รับการ
งมูลค่ไม่าทางเศรษฐกิ
พัสร้ฒานา
น้อยกว่า 120จรวมทั
ผลิตภั้งสิณ้นฑ์1,100
2)ล้าจนบาท
านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อใน
รูปแบบ Lifelong Learning ไม่น้อยกว่า
1,500 คน
3) จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพัฒนา ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน
ผลลัพธ์
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

BR0503005

โครงการพัฒนา
เป้าหมาย
ต.ค.64-ก.ย.65
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการพัฒนากระบวนการ
ผลิต การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้แก่ผู้บริโภค และขยายตลาดได้
เพิ่มขึ้น
3) สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ฐานรากมีความเข้มแข็ง อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ผลผลิต
1) จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา ไม่น้อยกว่า 120 ผลิตภัณฑ์
2) จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อใน
รูปแบบ Lifelong Learning ไม่น้อยกว่า
1,500 คน
3) จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพัฒนา ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน
ผลลัพธ์
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท

ต.ค.63-ก.ย.64

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

14,044,400

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2564

MS5.2

50,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ผลผลิ
ต : พั: ฒวิสนาสิ
มชนเป้
เป้าหมาย
าหกินจค้ชุามของชุ
ชน 231
แห่างหมาย
ต.ค.64-ก.ย.65
ให้เหมาะสมกั
บการค้
ออนไลน์
เรียนรู
้
ผลผลิ
ต : วิสาหกิ
จชุมาชนได้
รับการพั
ฒนา
เทคนิ
คการสร้
างเรื่อฒงราวของสิ
ให้โดน
ศักยภาพด้
านการพั
นาผลิตภันณค้ฑ์า บรรจุ
โภคอคุรวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
าเพื่อ
ภัใจผู
ณฑ์้บริหรื
ณภาพมาตรฐานสิ
นค้นาค้เกษตร
ใช้สาหรั
แปรรู
ป บร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์
มที่มรายได้
ีชื่อเสีเยพิง่มโดย
ผลลั
พธ์ :บวินแพลตฟอร์
สาหกิจชุมชนมี
ขึ้น
ดาเนินาหน่
การพั
่มผู้ประกอบการหรื
จากจ
ายสิฒนนากลุ
ค้าเกษตรแปรรู
ปที่ได้รับอ
วิสาหกิฒจนาจากโครงการฯ
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
การพั
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
การดาเนินการตาม สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 28 แห่ง 12 มิ.ย. 63-11 มิ.ย. 68
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
บันทึกข้อตกลงความ สามารถผลิตอุปกรณ์ทางด้านการจราจรฯ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้
ร่วมมือเรื่องอุปกรณ์ เพื่อส่งให้หน่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ทางด้านการจราจร
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
และอานวยความ
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5
ปลอดภัยทางถนนที่
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพัฒนา จานวน
ผลิตจากยางพาราเพื่อ
3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ใช้ประโยชน์ใน
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% และสามารถ
สร้
งมูลจค่ขนาดกลางและขนาดย่
าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิอ้นมได้1,100
การเพิ่มขีด
วิสาาหกิ
รับ
ต.ค.64-ส.ค.65
ล้
า
นบาท
ความสามารถในการ การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
แข่งขันของวิสาหกิจ ด้านดิจิทัล
ไทยด้วยดิจิทัล

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

BR0503006

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

BR0503007

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BR0503008

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503009

โครงการ soft loan
ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503010

โครงการ DR BIZ
ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กบั เจ้าหนี้
การปรับปรุง
สถาบันการเงินทุกรายในคราวเดียวกัน ให้
โครงสร้างหนี้ลูกหนี้ ผูป้ ระกอบการสามารถดาเนินการต่อได้
ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลาย
ราย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503011

มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อ
รองรับสถานการณ์
การระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยให้ลูกหนี้ได้รับสินเชื่อเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
และฟื้นฟูธุรกิจ

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ

BR0503012

โครงการยกระดับ
สมรรถนะกาลังคนสู่
ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ (From
Professional to
MSME)

1. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ 1,000 คน
2. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการ
พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
600 ราย

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ

BR0503013

โครงการประเทศไทย
ก้าวไกล สร้างอาชีพ
เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้
เพื่อชุมชนมืออาชีพ
ยัง่ ยืน ด้วยระบบ
คุณวุฒวิ ิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ

BR0503014

โครงการจัดทาชุด
ฝึกอบรมและสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ

20,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ไม่ใช้งบประมาณ

MS4.2

267,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

-

-

MS1.1

ดาเนินการต่อจากปี
2563
ขยายเวลาสมัครได้ถึง
31 ธ.ค.64

-

-

MS1.1

ขยายเวลาสมัครไปถึง
30 มิ.ย. 64

-

-

MS1.1

ต.ค.63-ก.ย.64

3,414,700

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2564

MS2.2

1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม Re-skill
Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นและประเมิน
สมรรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐนสมรรถนะ 2,400 คน
2. จานวนผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพ
สร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นและเป็นมืออาชีพอย่าง
ยัง่ ยืน 480 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65

73,357,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.2

1. ชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ 75
ชุด
2. คู่มือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ 12 ชุด
3. สื่อการเรียนรู้อเิ ล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
คอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ 75
คุณวุฒวิ ิชาชีพ

ต.ค.63-ก.ย.64

9,601,000

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2564

MS5.4

เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs และ ชะลอการ ต่อเนื่องจากปี 2563
ชาหนี้ทั่วไปให้ SMEs ให้สามารถดาเนิน - การเพิ่มสภาพคล่อง
ธุรกิจต่อได้
มีการต่อเวลาจนถึง 18
เม.ย. 64
-การชะลอการชาระ
หนี้ดาเนินการ เม.ย. ต.ค. 64

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ผลผลิ
พัฒนาสิ่อนพัค้ฒาของชุ
มชนเป้าหมาย
1. ชุดตฝึก:อบรมเพื
นาสมรรถนะบุ
คคล
ให้เหมาะสมกับการค้
าออนไลน์
ตามมาตรฐานอาชี
พและคุ
ณวุฒวิ เรีิชยาชีนรูพ้ 75
เทคนิ
ชุด คการสร้างเรื่องราวของสินค้า ให้โดน
ใจผูคู้บ่มริือโการฝึ
ภค รวมถึ
งการถ่่อาพัยภาพสิ
นค้าเพื่อ
2.
กอบรมเพื
ฒนาสมรรถนะ
าหรับร้านค้าออนไลน์พและเปิ
บุใช้คสคลตามมาตรฐานอาชี
และคุณดวุร้ฒานิ
บนแพลตฟอร์
มที่มีชื่อเสียง โดย
วิออนไลน์
ชาชีพ 12
ชุด
ดาเนิ
การพัยฒนรูนากลุ
ผู้ประกอบการหรื
3.
สื่อนการเรี
้อเิ ล็ก่มทรอนิ
กส์และดิจิทอัล
วิสาหกิจชุมเพืชนจ
านวน
77 จังหวัดคคลตาม
358
คอนเทนต์
่อพัฒ
นาสมรรถนะบุ
ชุมชน (ชุมชนละ
15) ณจานวน
5,775
มาตรฐานอาชี
พและคุ
วุฒวิ ิชาชี
พ 75ราย
ส่งเสริ
คุผลลั
ณวุพฒธ์วิ ิช: าชี
พ มการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
เพื่อสร้
โครงการเสริมสร้าง การตลาดออนไลน์
จานวนผู้ประกอบการที
่ได้ารงรายได้
ับบริการการ
รวมทั
ง
้
ภาพลั
ก
ษณ์
การรั
สินค้ราย
า
ศักยภาพในการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุบภรู้ใัณห้ฑ์แก่25
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
บริการด้านบรรจุ
ภัณฑ์อย่างครบวงจร เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5
เพื่อยกระดับวิสาหกิจ ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพัฒนา จานวน
ขนาดกลางและขนาด 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
ย่อม (SME)
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% และสามารถ
โครงการส่งเสริมการ เกษตรกร
้ประกอบการและวิ
จ
สร้างมูลค่าผูทางเศรษฐกิ
จรวมทั้งสสิาหกิ
้น 1,100
ใช้เทคโนโลยีและ
ชุล้มาชน
ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 150
นบาท
นวัตกรรมเพื่อ
ราย
ยกระดับกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนให้กบั
เกษตรกร
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดใต้
ชายแดน

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ

BR0503015

โครงการจัดทาชุด
ฝึกอบรมและสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

BR0503016

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

BR0503017

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

BR0503018

โครงการสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการราย
ย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19) วงเงิน
โครงการ 10,000
ล้านบาท

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

BR0503019

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ต.ค.64-ก.ย.65

9,601,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.4

ต.ค.64-ก.ย.65

27,944,400

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ต.ค.64-ก.ย.65

15,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อมที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
COVID-19 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากระบบสถาบันการเงิน

24 มี.ค.63-30 มิ.ย.64

3,250,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561

MS1.1

โครงการค้าประกัน
สินเชื่อ Portfolio
Guarantee Scheme
ระยะที่ 9 (PGS 9)
วงเงินค้าประกัน
150,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้ โดยมี
บรรษัทประกันสินเชื่อตุ สาหกรรมขนาด
ย่อมให้การค้าประกัน

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.65

24,000,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561

MS1.1

BR0503020

โครงการค้าประกัน
สินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการ Micro
Entrepreneurs
ระยะที่ 4 (Micro 4)
วงเงินค้าประกัน
25,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้
โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมให้การค้าประกัน

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.65

5,750,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561

MS1.1

สานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า

BR0503021

การกาหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า (Credit
term) สาหรับผู้
ประกอบธุรกิจ SME

แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการ
ปฏิบัติการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เรื่อง
มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า
(Credit term) สาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
SME

ต.ค.63-ก.ค.64

-

-

MS1.3

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503022

โครงการสร้างขีด
จานวนภาคเอกชนที่มียกระดับเทคโนโลยี
ความสามารถของ
ในการพัฒนาธุรกิจ 10 ราย
ภาคอุตสาหกรรมใน
การรับการปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย

ต.ค.63-ก.ย. 64

42,500,000

ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS2.1

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
บการค้
เรียนรู้
สิให้นเค้หมาะสมกั
า/ บริการ/
ผลิตาภัออนไลน์
ณฑ์ทางการเกษตร
เทคนิ
การสร้
างเรื่องราวของสิ
า ให้จโดน
ของวิสคาหกิ
จระยะเริ
่มต้น และวินสค้าหกิ
ใจผู้บอริโยภคมีครวมถึ
งการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
รายย่
ุณภาพมาตรฐานตามความ
าหรับร้านค้าออนไลน์
และเปิ
ต้ใช้อสงการของตลาด
มีการแปรรู
ปเพิด่มร้มูานลค่า
ออนไลน์
บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
100 รายการ
ดาเนิพนธ์การพั
ผลลั
: ฒนากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิวิสสาหกิ
มชนจานวน
77 จังสหวั
าหกิจจชุระยะเริ
่มต้น และวิ
าหกิด จ358
ราย
15) จ้ดานวน
5,775 แราย
ย่ชุอมยชนเข้(ชุาถึมงชนละ
องค์ความรู
้านเทคโนโลยี
ละ
ผลลัตพกรรม
ธ์ : ส่นงเสริ
มการเพิ
มูลค่าบการตลาด
นวั
ามาปรั
บใช้ย่มกระดั
เพิ่ม
ออนไลน์
หารจัต ดเพิการร้
านค้าและ
ประสิ
ทธิภการบริ
าพการผลิ
่มความสามารถ
การตลาดออนไลน์
เพื่อกลุ
สร้่มางรายได้
ทางการแข่งขัน 100
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
าหมายทั
หวัด จังหวัดและละ5
การยกระดับขีด
จเป้านวน
SME้ง 77
ที่มจัีกงารเทคโนโลยี
ชุนวัมตชนกรรมในการพั
ที่ได้รับการบ่ฒมนาธุ
เพาะพั
นา จานวน
ความสามารถการ
รกิจฒ1,500
ราย
แข่งขันของ SME ไทย 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
ด้วยเทคโนโลยีและ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 1,100
นวัตกรรม
ล้านบาท
การพัฒนานักศึกษา จานวนภาคเอกชนที่มียกระดับเทคโนโลยี
ระดับอุดมศึกษาเพื่อ ในการพัฒนาธุรกิจ 10 ราย
อุตสาหกรรมแบบ
บูรณาการ ยกระดับ
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ
SME

ต.ค. 64-ก.ย. 65

50,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ต.ค.64-ก.ย. 65

735,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ต.ค.64-ก.ย.65

8,400,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

BR0503026

โครงการพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บริการด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Newgen
Innovation Driven
Entrepreneur: NIDE)

มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 400 คน มี
โครงการเข้าร่วม 120 โครงการ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ ได้รับ
ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมพัฒนา
ผลิตภัณพ์บริการ
มีการลงทุนในการเริ่มต้นหรือพัฒนาธุรกิจ
500,000 บาท

ต.ค.64-ก.ย.65

12,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503027

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี (กิจกรรม
สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม)
ประจาปีงบประมาณ
2565

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ได้รับการบ่ม
เพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จานวน 40 ราย
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ อัตรา
การขยายตัวของการจ้างาน และมูลค่า
การลงทุนเพิ่มของบริษัท 150 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65

8,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503028

โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีมูลค่าสูง
แบบไฮบริดสู่ SME
ระดับสากล (Hybrid
Incubation for
Globalize High
Value SME)

ผลผลิต
ต.ค.64-ก.ย.65
1. มีผู้สนใจที่จะประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี และ/หรือผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
100 รายเข้าร่วมโครงการ
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ 30
ราย เกิดธุรกิจเทคโนโลยี หรือสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้
3. ผู้ประกอบการร้อยละ 30 ได้นา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ
4 เกิดการจัดกิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุน 4
ครั้ง
5. ผู้ประกอบการในโครงการร้อยละ 50
สามารถเข้าถึงตลาดสากล
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเกิดรายได้รวม
500 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเกิดการลงทุน
เข้าถึงแหล่งทุน หรือได้รับการร่วมลงทุน
100 ล้านบาท
3. เกิดการจ้างงาน 100 คน

150,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503023

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503024

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503025

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

การยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ด้านเกษตรวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ผลผลิ
: พัฒนาสินค้าของชุมBCG
ชนเป้ด้ารหมาย
1. ผู้ปตระกอบการเทคโนโลยี
ับ
ให้เหมาะสมกั
าออนไลน์
เรียนรู
้
การบ่
มเพาะธุรบกิการค้
จเทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม
เทคนิ
จานวนคการสร้
20 รายางเรื่องราวของสินค้า ให้โดน
ใจผูมู้บลริค่โาภค
รวมถึงการถ่ายภาพสิจนอัค้ตารา
เพื่อ
2.
ผลกระทบทางเศรษฐกิ
ใช้สาหรับร้าวนค้
าออนไลน์
และเปิ
การขยายตั
ของการจ้
างงาน
และมูดร้ลาค่นา
ออนไลน์นบเพิ
นแพลตฟอร์
่มีชื่อเสีล้ยางนบาท
โดย
การลงทุ
่มของบริษัทมที1,000
ดาเนินการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกิจชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน 5,775 ราย
โครงการเทคโนโลยี 1.
่ยว ที่
ผลลัผู้ปพระกอบการโรงแรม
ธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูท่ลอค่งเที
าการตลาด
เพื่อยกระดับ
ต้ออนไลน์
องการรับการบริ
นักท่อหงเที
านวน
ารจั่ยดวหลั
การร้งโควิ
านค้ดาจและ
สุขอนามัยให้เตรียม 100
ราย
การตลาดออนไลน์
เพื่อสร้างรายได้
ตัวรับนักท่องเที่ยว
2.
สร้า้งงผลกระทบเชิ
งเศรษฐกิ
รวมทั
ภาพลักษณ์ การรั
บรู้ให้แจก่และสั
สินค้งาคม
หลังโควิด
2,000,000
ลบ.
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด
ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพัฒนา จานวน
3,850ต ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
โครงการยกระดับการ ผลผลิ
รายได้
บริหารจัดการหน่วย ออนไลน์
1.หน่วยบ่แมละมี
เพาะธุ
รกิจทเข้างช่
าร่อวงทางออนไลน์
มโครงการ
เฉลี่ยเพิวยมี
่มขึข้น้ออย่
ย 20% และสามารถ
บ่มเพาะธุรกิจด้วย
20หน่
มูลาชังน้ดอเจนในการพั
ฒนาตนเอง
สร้าบุงมู
ลค่าทางเศรษฐกิ
จรวมทั
สิ้น 1,100
Maturity Model
2.
คลากรด้
านบ่มเพาะธุ
รกิจ ้ง100คน
ประจาปีงบประมาณ เข้ล้าร่นบาท
วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
2565
3. หน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่ผ่านการประเมิน
แล้ว 18หน่วยได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ผลลัพธ์
1. ศูนย์บ่มเพาะ 38หน่วย มีมาตรฐานการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
2. บุคลากรของศูนย์บ่มเพาะมีศักยภาพใน
การบ่มเพาะธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65

20,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ต.ค.64-ก.ย.65

60,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ต.ค.64-ก.ย.65

80,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.1

BR0503032

โครงการยกระดับขีด
ความสามารถและ
พัฒนานักลงทุนเพื่อ
ธุรกิจและนวัตกรรม
ใหม่

ต.ค.64-ก.ย.65

3,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503033

โครงการ Software พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการ
Park Thailand
ธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการด้านดิจิทัล
Business Camp : สู่บัญชีนวัตกรรมไทย และ IPO
Road Map to บัญชี
นวัตกรรมไทย และ
IPO

ต.ค.64-ก.ย.65

4,200,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503034

สร้างผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่
(Startup Voucher)

ผลผลิต
ต.ค.64-ก.ย.65
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษัทเข้าร่วม
โครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเกิด
รายได้ ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการดาเนิน
ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ
นวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้างพันธมิตร
เพื่อการดาเนินงานและขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพัฒนาความคิดและการต่อ
ยอดนวัตกรรมและอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ
ให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503035

โครงการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการได้รับ
มาตรฐาน CMMI®

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการลิต/บริการ และ
ขอรับการประเมินมาตรฐาน CMMI®

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503029

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503030

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503031

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีเพื่อความ
ยัง่ ยืน (BCG Boost
up Program)

พัฒนาขีดความสามารถนักลงทุนและสร้าง
เครือข่ายนักลงทุน

ต.ค.64-ก.ย.65

50,000,000

12,000,000

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BR0503036

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BR0503037

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BR0503038

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503039
และขนาดย่อม

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ผลผลิ
ต : พัฒนาสิานงสรรค์
ค้าของชุ
ผู้ประกอบการสร้
ได้รมับชนเป้
การพัาฒหมาย
นา
หมาะสมกั
าออนไลน์
ศัให้กเยภาพธุ
รกิจบด้การค้
วยองค์
ความรู้ด้าเรีนยนรู้
เทคนิ
คการสร้
่องราวของสิ
ค้า ให้และ
โดน
เทคโนโลยี
/ดิจาิทงเรื
ัลมากกว่
า 100นราย
ใจผูรับ้ ความรู
ริโภค รวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
นค้นา้อเพืย ่อ
ได้
้เฉพาะทางเชิ
งลึกอีกไม่
ใช้สาาหรั
ร้านค้
าออนไลน์
และเปิ
ร้านการ
กว่
30 บราย
นาไปสู
่ต้นแบบธุ
รกิจด/บริ
ออนไลน์
บนแพลตฟอร์
มที่มีชื่อเสียง โดย
ใหม่
มากกว่
า 30 ต้นแบบ
ดาเนินการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกิจชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้
รวมทั
้งภาพลักษณ์
การรับรู้ให้แก่อสและ
ินค้า
โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการชุ
มชนในภาคเหนื
ชุภาคตะวั
มชนเพืน่อขยายโอกาสการตลาด
ชุมชน ้
ศักยภาพ
ออกเฉียงเหนือมีทักษะความรู
งหวัดภจััณงฑ์หวั/คุดณละภาพ
5
ผู้ประกอบการชุมชน เป้
พัฒาหมายทั
นาผลิตภั้ง ณ77ฑ์/จับรรจุ
มชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพั
ฒนามีจรายได้
านวน
(Community-Based) ชุมาตรฐาน/และการสร้
างแบรนด์
่มช่มอืองทางการค้
เชิงสร้างสรรค์ส่วน เพิ3,850
่มขึ้น ราย
และจ้สามารถเพิ
างงานช่างฝี
ท้องถิ่นเพิ่มา ขึ้น
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
ภูมิภาค
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 1,100
โครงการสร้างคุณค่า 1.ล้าเกินบาท
ดการสร้างกระบวนการสร้างมูลค่า
สินค้าไทย (Value
และคุณค่า (Value Creation) ให้แก่
Creation) จาก
สินค้าและบริการท้องถิ่นไทยในมิติ
ฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น วัตถุดิบ-กระบวนการผลิต-กระบวนการ
ออกแบบ-กระบวนการสร้างมาตรฐานกระบวนการสร้างเรื่องราว-กระบวนการ
ส่งมอบคุณค่า ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาที่
ใช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วัสดุ ศาสตร์
การออกแบบ ศาสตร์การตลาด ตลอดห่วง
โซ่กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก ชุมชน
40 กลุ่ม ใน10 จังหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding) สินค้า
ท้องถิ่นไทยให้เทียบเคียงกับสินค้าท้องถิ่น
ของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี
ไต้หวัน ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มือ การปรับ
กระบวนการผลิตชุมชน 2 คอร์ส ( อาหาร
และ หัตถกรรม )
โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
บริหารจัดการธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป์ (Visual
Art) กลุ่มดนตรี
(Music) และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง
(Performing Art)

โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME โดย
พัฒนาระบบผู้
ให้บริการทางธุรกิจ
(Service Provider)

ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนา
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ
โดยรวม และศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจ 150 ราย
2. ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service
Provider) ที่ได้รับการพัฒนา 5 ราย
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนา
สามารถเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 90 ราย

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ต.ค.64-ก.ย.65

15,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ต.ค.64-ก.ย.65

10,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ต.ค. 64-ก.ย. 65

50,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ต.ค. 63-ก.ย. 64

7,705,900

(3,955,900 บาท
พ.ร.บ.งบระมาณปี 64
และ 3,750,000 บาท
กองทุนส่งเสริม SME)

MS2.3

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย ต.ค.64-ก.ย.65
ให้เหมาะสมกับบการค้
าออนไลน์
นรู้
1.ระบบการให้
ริการสนั
บสนุนด้เรีายนการ
เทคนิ
คการสร้
างเรื่องราวของสิ
นค้า ให้โดน
พัฒนาธุ
รกิจ (Business
Development
ใจผู้บริโภค: BDS)
รวมถึและกระเป๋
งการถ่ายภาพสิ
Service
าเงิน นค้าเพื่อ
บร้ากนค้
ออนไลน์
และเปิดร้าSME
น
อิใช้เล็สกาหรั
ทรอนิ
ส์สาาหรั
บผู้ประกอบการ
ออนไลน์
บนแพลตฟอร์
มที่มีชบื่อปรุ
เสีงยและ
ง โดย
(SME
Wallet)
ได้รับการปรั
ฒนากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
พัดาเนิ
ฒนานการพั
1 ระบบ
วิสาหกิ
จชุมชนจานวน บ77ริกจัารสนั
งหวัดบสนุ
358น
2.ผู
้ใช้งานระบบการให้
ชน (ชุมฒชนละ
จานวน 5,775 ราย
ด้ชุมานการพั
นาธุรกิ15)
จ (Business
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมService
การเพิ่มมู: ลBDS)
ค่าการตลาด
Development
และ
ออนไลน์
ารจัดกการร้
านค้บ าและ
กระเป๋
าเงิการบริ
นอิเล็กหทรอนิ
ส์สาหรั
การตลาดออนไลน์
่อสร้างรายได้
ผู้ประกอบการ SMEเพื(SME
Wallet) ไม่ต่า
รวมทั
้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
กว่
า 1,400
ชุผลลั
มชนเพื
พธ์ ่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้า้ใหมายทั
้ง 77 จังหวัดบริจักงารสนั
หวัดละ
1.ผู
ช้งานระบบการให้
บสนุ5 น
ชุด้มานการพั
ชน ที่ได้ฒรนาธุ
ับการบ่
ฒนา จานวน
รกิจมเพาะพั
(Business
3,850 ราย สามารถเพิ
งทางการค้
Development
Service่มช่:อBDS)
และ า
ออนไลน์
งทางออนไลน์
กระเป๋
าเงิแนละมี
อิเล็รกายได้
ทรอนิทางช่
กส์สอาหรั
บ
่ยเพิ่มขึ้นอย่SME
างน้อย(SME
20%Wallet)
และสามารถ
ผูเฉลี
้ประกอบการ
มี
สร้างมูลงค่พอใจในการใช้
าทางเศรษฐกิงจานระบบ
รวมทั้งสิ้น ร้1,100
ความพึ
อยละ
ล้80านบาท

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503040
และขนาดย่อม

งานพัฒนาระบบ
เพือ่ ขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ
SME Wallet /
BDS

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503041
และขนาดย่อม

โครงการส่งเสริม ผลผลิต
ต.ค.64-ก.ย.65
ผู้ประกอบการผ่าน 1.หน่วยบริการทางธุรกิจ (SME Service
Provider) ที่ได้รับการรับรองและขึ้น
ระบบ BDS

12,000,000

300,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.3

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.3

ทะเบียนผ่านระบบการให้บริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDS) 15
หน่วยงาน
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการระบบ
การให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนา
ธุรกิจ (BDS) ได้รับการพัฒนาธุรกิจจาก
หน่วยบริการทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 1,400
ราย
3.เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
SME ระหว่างหน่วยงาน และการสร้าง
โอกาสในการส่งต่อการให้บริการ SME
ระหว่างกัน 1 เครือข่าย
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนา
จากหน่วยบริการทางธุรกิจ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าและบริการ หรือลด
ต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือสร้าง
โอกาสทางการค้าการลงทุน หรือมีความ
พร้อมในด้านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,120
ลบ.

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503042
และขนาดย่อม

โครงการสนับสนุนให้ ผลผลิต
SME เข้าถึงการจัดซื้อ 1. ระบบทะเบียนผู้ประกอบการ และ
จัดจ้างภาครัฐ
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SME
1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ต.ค.63-ก.ย.64

30,000,000

เงินนอกงบประมาณ
(เงินกองทุน สสว.)

MS4.1

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503043
และขนาดย่อม

งานพัฒนาระบบ
บริการภาครัฐของ
สสว. (ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ)

ต.ค.64-ก.ย.65

10,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.1

ผลผลิต
1.มีการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สาหรับ MSME 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าหรือบริการของ MSME ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
(ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในหมวด
สินค้า/บริการที่กาหนด)
2.มีผู้เข้าใช้บริการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐสาหรับ MSME ไม่น้อยกว่า
100,000 ครั้ง/ปี

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503044
และขนาดย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503045
และขนาดย่อม

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกั
เรียนรู้
1.สร้
างการรับบรู้ การค้
การเข้าออนไลน์
าถึงระบบการ
เทคนิ
างเรื่อฐแก่
งราวของสิ
ค้า ให้โดน
จัดซื้อคจัการสร้
ดจ้างภาครั
MSMEนและ
ใจผูว้บยงานภาครั
ริโภค รวมถึฐ งการถ่
หน่
5,000ายภาพสิ
ราย นค้าเพื่อ
ใช้สานวนผู
าหรับร้้ปานค้
าออนไลน์ าและเปิ
2.จ
ระกอบการเข้
สู่ระบบดร้าน
ออนไลน์
นแพลตฟอร์
ทะเบี
ยน บSME
เพื่อการจัมทีด่มซืีช้อื่อจัเสี
ดจ้ยางง โดย
ดาเนินฐการพั
ฒนากลุ
ภาครั
2,500
ราย ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกิ
จชุม้ปชนจ
านวน 77 รจัับงการพั
หวัด 358
3.จ
านวนผู
ระกอบการได้
ฒนา
ชุมชน (ชุ
จานวน
ยกระดั
บศัมกชนละ
ยภาพ15)1,000
ราย5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์
หารจัดการร้
1.จ
านวนผูการบริ
้ประกอบการที
่ได้ราับนค้
การาและ
การตลาดออนไลน์
พิจารณาในระบบจัเดพืซื่อ้อสร้จัดาจ้งรายได้
างภาครัฐ
รวมทัราย
้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
200
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
าหมายทั
งานศึกษาข้อมูลเชิง เป้
ผลผลิ
ต ้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5
ชุ1.ฐานข้
มชน ทีอ่ไมูด้ลรับMSME
การบ่มเพื
เพาะพั
ฒนา
ลึกรายพื้นที่และ
่อการจั
ดทาจานวน
3,850 ราย สามารถเพิ่มงเสริ
ช่องทางการค้
า
พัฒนากลไกการ
นโยบายและมาตรการส่
ม
และมีรายได้
ทางช่่มอศังทางออนไลน์
เชื่อมโยงระบบส่งเสริม ออนไลน์
ผู้ประกอบการได้
รับการเพิ
กยภาพ 1
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% และสามารถ
MSME
ระบบ
สร้
ลค่าทางเศรษฐกิ
จรวมทั่อ้งการส่
สิ้น 1,100
2.ข้าองมูเสนอแนะเชิ
งนโยบายเพื
งเสริม
ล้านบาทนาเสนอต่อรัฐบาล 2 เรื่อง
MSME
โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเพื่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ต.ค.64-ก.ย.65

100,250,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2

ต.ค.64-ก.ย.66

89,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.1

ต.ค.64-ก.ย.65

196,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

(172,364,800 (พรบ.
งบประมาณ)
5,000,000 (กองทุน
SME))

MS5.3

ผลลัพธ์
1.ฐานข้อมูล MSME เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในสนับสนุนการจัดทา
นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ใน
ทุกมิติ 1 ระบบ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503046
และขนาดย่อม

โครงการยกระดับ
ผลผลิต
ผู้ประกอบการรายย่อย 1.จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
(MSME Step up) ส่งเสริมการประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน อย. /
Nutrition facts / ระบบบัญชี /
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการจด
ทะเบียนเข้าสู่ระบบของภาครัฐ อาทิ การ
จดทะเบียนการค้า /ระบบ DBD
Registered/ มาตรฐาน อย. เป็นต้น 800
ราย

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503047
และขนาดย่อม

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบธุรกิจ
ให้กบั ผู้ประกอบการ
รายย่อย

ผลผลิต
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1.จานวนผู้ประกอบการที่มีช่องทาง
การตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น 2,450 ราย
2. จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดออนไลน์ 3,400 ราย
3. จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพเชิงลึกในการทาธุรกิจออนไลน์
250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการอบรม
การดาเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือบรรจุภัณฑ์
หรือสื่อการตลาด 462 ผลิตภัณฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มี
ผลิตภาพสูงขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 462
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
การขาย หรือ แนะนาการขาย หรือ
ทดสอบสอบความต้องการของผู้บริโภค
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธุรกิจ
100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 1,100 ราย
10. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษา
ภาษี (Service Provider) มีความสามารถ
ในการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200
กิจการ
11. มีแผนการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
นักบัญชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
เพื่อพัฒนาเพื่อเป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพื่อสร้างนักบัญชีชุมชน

177,364,800

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503048
และขนาดย่อม

หรือสื่อการตลาด 462 ผลิตภัณฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มี
ผลิตภาพสูงขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 462
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
โครงการ/การ การขาย
เป้าหรืหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
อ แนะนาการขาย
หรืพอ ธ์
ดาเนินงาน *** ทดสอบสอบความต้
ของโครงการ
องการของผู้บริโภค
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธุรกิจ
100 ราย
ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ให้เหมาะสมกับการค้าออนไลน์ เรียนรู้
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิง
เทคนิคการสร้างเรื่องราวของสินค้า ให้โดน
ปฏิบัติการ 1,100 ราย
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
10. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษา
ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ภาษี (Service Provider) มีความสามารถ
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ในการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม
ดาเนินการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200
วิสาหกิจชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
กิจการ
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน 5,775 ราย
11. มีแผนการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
นักบัญชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
เพื่อพัฒนาเพื่อเป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้
12. อบรมเชิงลึกเพื่อสร้างนักบัญชีชุมชน
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ตามหลักสูตรจากการศึกษาแนวทางการ
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
พัฒนานักบัญชีชุมชน 100 ราย
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5
ผลลัพธ์
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพัฒนา จานวน
1. สร้างยอดขายให้กบั ผู้ประกอบการ 350
3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ล้านบาท
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนา
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% และสามารถ
มียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 1,100
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จังหวัด
ล้านบาท
77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) สามารถนาเทคโนโลยีที่
เกีย่ วข้อง เช่น Software/Application
ในการลงบัญชีอย่างง่าย และนาข้อมูลทาง
บัญชีมากาหนดแผน/แนวทางการบริหาร
จัดการธุรกิจ การคานวณภาษี และ
เลือกใช้สิทธิประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
5. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี
(Service Provider) ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาเชิงลึก สามารถยกระดับศักยภาพ
ในการให้บริการได้สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกิดนักบัญชีชุมชนที่สามารถ
จัดทาบัญชีที่มีมาตรฐานและสามารถเป็นผู้
ให้บริการด้านบัญชีสาหรับวิสาหกิจชุมชน
20 ราย

โครงการพัฒนาระบบ ผลผลิต
SME Academy 365 1. SME ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ SME
Academy 365 จานวน 10,000 ราย
2. พัฒนาองค์ความรู้ SME Academy
365 จานวน 1 คลังข้อมูล
3. พัฒนาและต่อยอดระบบ SME
Academy 365 ในรูปแบบ Platform
Online ให้มีประสิทธิภาพในการนาเสนอ
1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าใช้บริการ E-learning ไม่น้อยกว่า
100,000 ครั้ง/ปี
2. ผู้ที่ได้รับความรู้จากกิจกรรม สามารถ
นาความรู้ไปต่อยอด เพิ่มมูลค่าของสินค้า/
บริการ 10 ล้านบาท

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ต.ค.63-ก.ย.64

9,965,400

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2564

MS5.4

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503049
และขนาดย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503050
และขนาดย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง BR0503051
และขนาดย่อม

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกับาการค้
ยนรู้
1.ระบบการสร้
งแรงจูาออนไลน์
งใจให้ใช้งเรีานใน
เทคนิ
คการสร้
างเรืมากขึ
่องราวของสิ
นค้าand
ให้โดน
รูปแบบดิ
จิทัลให้
้น (Reward
ใจผู้บริโภคFeatures)
รวมถึงการถ่และ
ายภาพสิ
Redeem
การสร้นาค้งาเพื่อ
ใช้สาหรั
าออนไลน์ผลิ
และเปิ
นอ
ฐานข้
อมูบลร้ผูา้ปนค้
ระกอบการ
ตภัณดฑ์ร้าหรื
ออนไลน์การแบบออนไลน์
บนแพลตฟอร์มที(Market
่มีชื่อเสียงPlace
โดย
การบริ
ดOnline)
าเนินการพั
นากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
1ฒ
ระบบ
วิสาหกิ
ผลลั
พธ์จชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน
(ชุมชนละ 15)
จานวน
5,775 ราย
1.ผู
้ประกอบการที
่เข้ามาใช้
งานระบบฯ
ผลลัพ้นธ์จากการสร้
: ส่งเสริมการเพิ
ลค่เช่
าการตลาด
มากขึ
างแรงจู่มมูงใจ
น การให้
ออนไลน์การแลกคะแนนเพื
การบริหารจัดการร้่อรัานค้
คะแนน
บสิทาและ
ธิ
การตลาดออนไลน์
เพื่องสร้
างรายได้ มพันธ์
ประโยชน์ต่างๆ รวมถึ
การประชาสั
ภาพลักกษณ์
การรับ้ปรูระกอบการใน
้ให้แก่สินค้า
สิรวมทั
นค้า้งและบริ
าร ของผู
ชุรูปมแบบออนไลน์
ชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด
ร้อยละ 50 ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพัฒนา จานวน
3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
โครงการพัฒนา SME ผลผลิต
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
PORTAL และระบบ 1. ระบบ SME PORTAL มีประสิทธิภาพ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% และสามารถ
กลางในการให้บริการ เพิ่มขึ้น 1 ระบบ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 1,100
วิสาหกิจขนาดกลาง 2.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ 1
ล้านบาท
และขนาดย่อม
ฐานข้อมูล
ผลลัพธ์
1. บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
30 หน่วยงาน
2. จานวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าใช้
งาน 100,000 ราย
โครงการพัฒนา
Application : SME
CONNEXT เพื่อ
ผู้ประกอบการ

งานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME
ACCESS

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

ต.ค.63-ก.ย.64

1,989,900

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2564

MS5.4

ต.ค.63-ก.ย.64

7,045,000

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2564

MS5.4

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.4

ผลผลิต
ต.ค.64-ก.ย.65
1.ระบบ SME ACCESS ที่มีประสิทธิภาพ
(บูรณาการข้อมูลระหว่าง 4 Platform
SME Portal, SME Connext, SME
Academy 365 และ SME Coach) 1
ระบบ
2.ฐานข้อมูลข่าวสารการส่งเสริม SME
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
3.ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนา
SME แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
4.ฐานข้อมูลความรู้ SME แห่งชาติ 1
ฐานข้อมูล
5.ฐานข้อมูลสิทธิประโยชน์ SME แห่งชาติ
1 ฐานข้อมูล
6.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ 1
ฐานข้อมูล
7.พื้นที่การขายสินค้า และเครือข่าย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
รูปแบบตลาด Online 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จานวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าใช้
งาน 420,000 ราย
2.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้รับความช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหา
เบื้องต้น ร้อยละ 80
3.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้รับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ร้อยละ 80
4.SME Digital ID 50,000 ราย
5.บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
50 หน่วยงาน

60,000,000

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
เศรษฐกิจ

แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0504

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมภิ าค (Regional Trading/Investment Center)
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมภิ าค
กระทรวงพาณิชย์
- กรมเจ้าท่า

- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

- สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

- สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

- การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)

- กรมการกงสุล

- กรมการขนส่งทางบก

- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

- กระทรวงการต่างประเทศ

- สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

- สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

- กรมศุลกากร

- สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

- กรมสรรพากร

- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั- พกรมส่
ย์ (กลต.)
งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชือ่ มโยง (Connectivity)

เม.ย. 60 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลาและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้า และทางอากาศ)

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ให้ดาเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชีย

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
การแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ

ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจากัด มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เอือ้ ต่อการทาธุรกิจ
การกาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผูเ้ ชีย่ วชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย
การกาหนดมาตรการจูงใจและอานวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติทเี่ ข้ามาทางานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ อานวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติทเี่ ข้ามาทางานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
การอานวยความสะดวกให้แก่ธรุ กิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

ธ.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ อานวยความสะดวกต่อการดาเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัยและการบริการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

การเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

การอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมกับภาครัฐ

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS4.2
MS4.3

MS1.1

MS2.1
MS3.1
MS4.1

MS1.2
MS3
MS1.3 MS1
MS4
MS2.2 MS2
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

แผนการขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0504Xxx)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

BR0504001 การประชุมเจรจา
ความตกลงหุน้ ส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

BR0504002 การประชุมเจรจา
การเจรจามีความคืบหน้าและหน่วยงาน
ความตกลงการค้าเสรี ทีเ่ กีย่ วข้องเริ่มศึกษาเพือ่ เตรียมความ
ไทย-สหภาพยุโรป พร้อมภายในประเทศสาหรับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

BR0504003 การขยายการทา
ความตกลง FTA กับ
ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการค้า
และการลงทุนของ
ประเทศไทย เพิม่
มากขึ้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมเจ้าท่า

BR0504004 การผลักดันร่าง
เร่งรัดการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. ....
ส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี พ.ศ. ....

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

กรมการขนส่งทางบก / กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504005 การเร่งรัดให้เกิดการ
ลงนาม MOU ว่า
ด้วยการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารทาง
ถนน ระหว่างไทยมาเลเซีย

เร่งรัดให้เกิดการลงนาม MOU ทัง้ 2
ฉบับ ได้แก่ (1) ร่าง MOU ว่าด้วยการ
ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยมาเลเซีย และ (2) ร่าง MOU การขนส่ง
ผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทยมาเลเซีย ให้แล้วเสร็จในปี 2564

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BR0504006 การทบทวนประเภท
ธุรกิจตามบัญชีแนบ
ท้าย พรบ. การ
ประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.
2542

มีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี
แนบท้าย พรบ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 โดยเฉพาะประเภทธุรกิจและ
บริการทีส่ งวนไว้ให้กบั คนไทย เพือ่
กระตุ้นการค้าและ
การลงทุนภายในประเทศเพิม่ ขึ้นซึ่ง
จาเป็นต้องพิจารณาผ่อนปรนในบาง
ธุรกิจเพือ่ สนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศและส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ (knowledge Tranfer)
ในอนาคต

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

กรมศุลกากร

BR0504007 การเชื่อมโยงข้อมูล
ASEAN Customs
Declaration
Document (ACDD)

1. เพือ่ เพิม่ การอานวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการในการผ่านพิธกี ารศุลกากร
2. เพือ่ เป็นอีกแหล่งข้อมูลสาคัญ
สาหรับศุลกากรในการบริหารความเสี่ยง
สินค้านาเข้า

ม.ค. - ก.ย. 64

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

การเจรจาเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

1. การดาเนินการเจรจาความตกลง
การค้ากับประเทศอืน่ ๆ เพิม่ มากขึ้น เช่น
FTA Thai-UK เป็นต้น
2. การเตรียมความพร้อมในประเด็นทีม่ ี
ความท้าทายสาหรับประเทศไทย เช่น
UPOV 1991, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ,
Compulsory Licensing (CL), การเข้า
เป็นสมาชิกอนุสัญญา ILO เป็นต้น เพือ่
รองรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าภายใต้
กรอบต่างๆ ทีม่ ีการเปิดการเจรจาใน
ระดับทีส่ ูง อาทิ CPTTP, EU, EFTA
เป็นต้น

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

2,808,800

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

27,101,900 อยูร่ ะหว่างการเสนอขอ
งบประมาณปี 2565

-

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

MS2.1

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูป
ด้านการเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

MS2.1

MS2.1

งบดาเนินงานประจาปี

-

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

-

MS1.2

MS1.1

MS2.2

-

ความร่วมมือกับองค์กร
ผู้ให้บริการระบบ NSW

MS1.3

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0504Xxx)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

กรมศุลกากร
(ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร)

BR0504008 การเชื่อมโยงข้อมูล 1. เพือ่ ให้มีการเชื่อมโยงใบรับรอง
ใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืชในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พืช (e-Phyto
แทนรูปแบบกระดาษ
Certificate)
2. เพือ่ เพิม่ ความรวดเร็วในการรับรอง
สินค้า และลดการปลอมแปลงเอกสาร
รับรอง

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65

ใช้งบประมาณต่อเนือ่ ง
จากปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 - 2563
(ปี 2562 จานวน
ประมาณ 20 ล้านบาท
โดยกรมวิชาการเกษตร
และปี 2563 จานวน
22.2 ล้านบาท โดย
กรมศุลกากรและ
ประมาณ
7 ล้านบาทโดยกรม
วิชาการเกษตร)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504009 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบริการและ
ขยายเครือข่ายของผู้
ให้บริการ
โลจิสติกส์
โครงการย่อย โครงการงานแสดง
สินค้าโลจิสติกส์
(TILOG-LOGISTIX
2021)

1. การจับคู่ธรุ กิจระหว่าง LSPs ไทยกับ
LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 550 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกิจสาขาโล
จิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

16,910,200 โครงการที่ได้รับจัดสรร

MS1.2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504010 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบริการและ
ขยายเครือข่ายของผู้
ให้บริการ
โลจิสติกส์
โครงการย่อย โครงการงานแสดง
สินค้าโลจิสติกส์
(TILOG-LOGISTIX
2022)

1. การจับคู่ธรุ กิจระหว่าง LSPs ไทยกับ
LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 500 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกิจสาขาโล
จิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

25,000,000

MS1.2

กรมสรรพากร

BR0504011 การจัดทาท่าทีของ

1. การแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นต่าของ Inclusive
Framework on BEPS
2. การยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
การหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ
ภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศ
ไทยกับต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ประเทศไทยต่อการลง
นามในอนุสัญญาพหุภาคี
เพื่อดาเนินมาตรการ
เกีย่ วกับอนุสัญญาเพื่อ
การเว้นการเก็บภาษี
ซ้อนในการป้องกันการ
กัดกร่อนฐานภาษีและ
โอนกาไรไปยังประเทศ
ที่มีอตั ราภาษีต่า
(Multilateral
Convention to
Implement Tax
Treaty Related
Measures to Prevent
Base Erosion and
Profit Shifting : MLI)

งบประมาณรายจ่ายบูรณา
การแผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ (ใช้งบประมาณ
ภายใต้โครงการที่เกีย่ วข้อง
จานวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการระบบคาขอ
ใบอนุญาต/ใบแจ้งเพือ่
นาเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW
(กรมศุลกากร) และ
โครงการออกแบบและพัฒนา
ระบบใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช
( e-Sanitary and Phyto
Sanitary Certificate )
ผ่านระบบ NSW (กรม
วิชาการเกษตร))

ตาม พรบ. 64

-

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n
MS1.3

MS1.2

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0504Xxx)
ของโครงการ

BR0504012 โครงการศูนย์บริหาร
จัดการ
การตรวจลงตราด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Visa) ระยะที่ 2

1. เป็นการพัฒนาระบบ e-Visa ให้มีความ
ทันสมัยมากยิง่ ขึน้ โดย สอท./สกญ. สามารถ
ให้บริการ/อานวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว
ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเพื่อเข้ามา
ในราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ด้านการยืน่ คาร้อง การขออนุมัติ การชาระ
เงินครบวงจร สามารถลดขัน้ ตอนด้านเอกสาร
มุง่ เน้นการหลีกเลี่ยงการพบปะหรือสัมผัส
ระหว่างบุคคล มีการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลคน
ต้องห้ามกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทาให้หน่วยงานภาครัฐทั้ง
กระทรวงฯ และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจลงตราได้
อย่างรวดเร็วแบบ Realtime รวมทั้งยังเป็น
ช่องทางให้หน่วยงานอืน่ ๆ เช่น กรมการจัดหา
งาน สนง. คกก. ส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ
สามารถขอใช้ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทันที
นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ส่งเสริมให้การคัด
กรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ช่วยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติในมิตกิ ารต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยืนมีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภมู ิ ใน
ประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการ
เสริมสร้างความมัน่ คง
ของไทยและเสถึยรภาพของภูมิภาคท่ามกลาง
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตราที่แม่นยา
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลรองรับความพร้อมของทุก สอท./
สกญ. ทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เชือ่ มต่อระบบ Cloud ระบบ Visa Data
Center บุคลากร ทั้งสาหรับการดูแลระบบ
ตรวจลงตรา และปฏิบัตงิ านอานวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการ
เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศกับโครงการ Biometric ระยะที่
สอง ของ สตม.
4. ทาการปรับปรุงบารุงรักษา และบริหาร
ระบบ Visa Data Center (VDC) โครงการ
แรกให้สามารถให้บริการได้ตอ่ ไป
5. เพื่อให้งานด้านการตรวจลงตราของ สอท./
สกญ. ทุกแห่งเป็นแบบแบบไร้กระดาษอย่าง
ครบวงจร (Paperless Office)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
ต.ค. 64 – ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

10,000,000

งบรายจ่ายอืน่

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n
MS3.1

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0504Xxx)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

4,055,837 เงินนอกงบประมาณ/

MS1.1

20,050,000 บาท งบประมาณกองทุนวิจัย

MS1.3
MS1.1
MS1.2
MS4.3

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือ
แหลมฉบัง)

BR0504013 โครงการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นจริงจากการ 1) ระยะเวลาในการ
ต้นทุนการขนส่ง
ให้บริการ ทีท่ ่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่า
ของบประมาณและ
สินค้าทางเรือชายฝั่ง เทียบเรือ A) ให้เป็นแนว ทางในการ
จัดจ้าง พ.ย. 63 กาหนดอัตราค่าภาระทีม่ ีความเหมาะสม
ม.ค. 64
สามารถแข่งขันทางตลาดได้ รวมถึง
2) ระยะเวลาในการ
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการขนส่ง ดาเนินการ ก.พ. 64 ตู้สินค้าทางเรือชายฝั่งได้ พร้อมทัง้
ก.ค.64
กาหนดแนวทางการปรับอัตราค่าภาระ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการตลาดในอนาคต
โดยมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการ
ปรับอัตราค่าภาระ
2. เพือ่ ศึกษาต้นทุนภาพรวมโลจิสติกส์
ของ ท่าเรือแหลมฉบังเปรียบเทียบกับ
ท่าเรือต่างๆในภูมิภาค ในการกาหนด
แนวทางการพัฒนาและปรับอัตราค่า
ภาระทีเ่ หมาะสมให้สามารถแข่งขันทาง
การตลาดได้
3. เพือ่ การศึกษาและเปรียบเทียบ
ต้นทุนการขนส่งในประเทศในรูปแบบ
ต่างๆในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
และการกาหนดอัตราค่าภาระของท่า
เทียบเรือชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือA)ให้
สอดคล้องกับการสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐทีต่ ้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็น
ทางน้ามากขึ้น

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0504014 โครงการการศึกษา
ออกแบบและจัดทา
ต้นแบบของระบบ
การค้าดิจทิ ัล
แพลตฟอร์มแห่งชาติ
(National Digital
Trade Platform)

เพือ่ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนา
ระบบการให้บริการเพือ่ อานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพือ่
เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทยและอันดับของ
ประเทศไทยในรายงาน Doing
Business ให้ดีขึ้น

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0504015 โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
ให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การอานวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ

1. เพือ่ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการให้บริการเพือ่ อานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทยและ
อันดับของประเทศไทยในรายงาน
Doing Business ให้ดีขึ้น
2. เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าในการ
แก้ไขปัญหาภายใต้ประเด็น
ข้อเสนอเพือ่ ยกระดับประเทศไทยสู่ 10
อันดับประเทศทีป่ ระกอบธุรกิจได้งา่ ย
ทีส่ ุด (Ten for Ten)

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

2,468,200

MS4.3
MS1.3
MS2.2

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0504016 โครงการยกระดับ
การพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐแก่
นิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เพือ่ ศึกษาและออกแบบเพือ่ ยกระดับ
สมรรถนะการให้บริการของระบบการ
ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง
ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

8,200,600

MS4.3
MS1.3

แหล่งเงินได้รายได้อนื่

และพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0504Xxx)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

BR0504017 การขยายกรอบการ
ชาระบัญชีสกุลเงิน
ท้องถิ่น (Local
Currency
Settlement) ใน
การประกอบ
ธุรกรรมทางการค้า
และการลงทุน

มีการตกลงใช้การชาระบัญชีสกุลเงิน
ท้องถิ่นระหว่างประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ดาเนินการต่อเนือ่ ง

-

MS4.2

สานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย

BR0504018 การแก้ไข ข้อบังคับ
ของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน
ฉบับที่ 93 ว่าด้วย
การรักษาความ
ปลอดภัยสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ทาง
อากาศ

การแก้ไขกฎระเบียบเกีย่ วกับการขนส่ง
สินค้าทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ICAO

ม.ค. - ธ.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

MS1.2

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

BR0504019 ปรับปรุง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ให้
รองรับ digital
securities

เพือ่ ให้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ทใี่ ช้เทคโนโลยีในการออก
และเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504020 โครงการจัดทา
แผนปฏิบัติการเพือ่
ผลักดันการลงทุน
อุตสาหกรรมที่
เกีย่ วเนือ่ งกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular
economy) ในพืน้ ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

1. ข้อมูลศักยภาพของอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วเนือ่ งกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพืน้ ที่
EEC ทีไ่ ด้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ภาพรวมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้
2. ยุทธศาสตร์รวมทัง้ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพืน้ ที่ EEC ตรง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และตอบสนองศักยภาพของพืน้ ทีไ่ ด้
3. แผนปฏิบัติในการผลักดัน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในพืน้ ที่ สามารถดาเนินการได้
จริง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ ที่
สามารถร่วมดาเนินการได้
4. แนวทางการดาเนินงานถูกนาไปใช้ใน
การชักชวนและสนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

8,945,500

MS2.2

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504021 จัดทามาตรการเพือ่
การลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่
เกีย่ วเนือ่ งกับ
การแพทย์แม่นยา
ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

1. แผนส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการแพทย์จโี นมิกส์ที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
2. เพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการแพทย์แม่นยา ผ่านการกาหนด
ทิศทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และ
แผนระดับพืน้ ที่
3. เพิม่ ประสิทธิภาพในการป้องกัน
วินิจฉัยโรค และลดค่าใช้จา่ ยในการดูแล
รักษาผู้ป่วยในพืน้ ที่ EEC
4. เพิม่ โอกาสในการจ้างงานของ
ประชากรในพืน้ ที่ จากการลงทุนใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการแพทย์
แม่นยา

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

7,080,000

MS2.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

MS4.2

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

ใช้งบประมาณตามปกติ

MS1.3

ด้านเศรษฐกิจ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

BR0504025 การดาเนินงาน
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
ทบทวนนโยบาย
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ทีม่ ีการทบทวน
ส่งเสริมการลงทุนใน แล้ว
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ)

ม.ค.- ธ.ค. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504026 การดาเนินงาน
ทบทวนคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสาหรับการ
ตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็น
กรณีพเิ ศษ (Smart
Visa)

คุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับ
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพเิ ศษ (Smart Visa) ทีม่ ีการ
ทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

BR0504027 การทบทวนการ
บังคับใช้เอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง
ตม.6 สาหรับคนต่าง
ด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดินทางเข้า
- ออกประเทศ (ตม.๖) สาหรับ
ชาวต่างชาติ ไม่สามารถกระทาได้
เนือ่ งจากต้องผ่านกระบวนการแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แก้ไขกฎหมาย
สตม. จึงได้พจิ ารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยอยู่ระหว่างพัฒนาเป็น
application หรือ QR Code เพือ่ ใช้ใน
การปฏิบัติงานบนมือถือ Smart Phone
(Thai Immigration Form TM 6)
รวมถึงการพัฒนาระบบ One System

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0504Xxx)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504022 โครงการเชื่อมโยง
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากรและสานักงาน
ระหว่าง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมสรรพากรและ
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504023 การดาเนินงาน
ทบทวนขอบข่าย
ธุรกิจประเภทกิจการ
ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
(International
Business Center:
IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504024 การดาเนินงาน
มาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิ
ปรับปรุงมาตรการ ประโยชน์ และเงื่อนไขของประเภท
ส่งเสริมการลงทุน
กิจการต่างๆ ทีม่ ีการปรับปรุงแล้ว
รวมถึงสิทธิประโยชน์
และเงื่อนไขของ
ประเภทกิจการต่างๆ

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

มีการออกประกาศปรับปรุงเงื่อนไข
ประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (International Business
Center: IBC)

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

MS3.2

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0504Xxx)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (กระทรวงพาณิชย์)

BR0504028 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิง
ลึกด้านเศรษฐกิจ
การค้า ระยะที่ 4
ประจาปีงบประมาณ
2564

ผลผลิต : (1) ระบบกากับและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศ
ส่งออกสาคัญสาหรับสานักงานพาณิชย์
ในต่างประเทศ (Policy Dashboard:
Global Demand Dashboard) ระยะที่
1
(2) ระบบกากับและติดตามนโยบายด้าน
เศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด
(Province Policy Dashboard) ระยะที่
2
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าเชิงลึก (Trade Analytic
E-Service : คิดค้า.com) ระยะที่ 2
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก
(E-Service) สาหรับผู้ประกอบการ เพือ่
ใช้ในการติดตามและวางแผนธุรกิจ
การค้า (2) มี Policy Dashboard ทีเ่ ป็น
Data Analytic สามารถคาดการณ์
สถานการณ์ (Prediction) เตือนภัย
(Early Warning) และระบบบริหาร
จัดการปัญหาสาหรับผู้บริหาร

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

10,376,100

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
(งบประมาณแผ่นดิน)

MS1.3

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (กระทรวงพาณิชย์)

BR0504029 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิง
ลึกด้านเศรษฐกิจ
การค้า ระยะที่ 5
ประจาปีงบประมาณ
2565

ผลผลิต : (1) ระบบกากับและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศส่งออก
สาคัญ (Policy Dashboard: Global
Demand Dashboard) ระยะที่ 2
(2) ระบบกากับติดตามสถานการณ์คา่ ครอง
ชีพประชาชน (Policy Dashboard: Cost of
Living Analytics) ระยะที่ 1
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าเชิงลึก (Trade Analytic E-Service :
คิดค้า.com) ระยะที่ 3
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบบริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (E-Service)
สาหรับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการติดตาม
และวางแผนธุรกิจการค้า (2) มี Policy
Dashboard ที่เป็น Data Analytic สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์ (Prediction) เตือนภัย
(Early Warning) และระบบบริหารจัดการ
ปัญหาสาหรับผู้บริหาร

ต.ค. 64 - ก.ค. 65

18,044,200 ขอรับจัดสรรในปี 65

MS1.3

สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.)

BR0504030 โครงการแก้ไข
เพิม่ เติมปรับปรุง
บทบัญญัติกฎหมายที่
เกีย่ วข้องให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลด้าน
AML/CFT และ
สถานการณ์ปัจจุบัน
มีความเหมาะสม
เป็นธรรม ไม่เป็น
ภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร

1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
....
2. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

-

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS n.n

MS4.1

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

การพัฒนาศักยภาพคนเพือ่ เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

สร้างและพัฒนากาลังคนทีม่ ีทกั ษะและความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) ในการสร้างผูป้ ระกอบการและแรงงานทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

BR0505

1.กระทรวงแรงงาน
2.สภาหอการค้าไทย
3.สภาอุตสาหกรรม
4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ))
5. 4 ทปอ. (ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
(ทปอ.มทร.)
6 สป.อว.
(สนผ. และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )
สมอ. สสอ. )

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผูป้ ระกอบการและแรงงานทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีสาหรับสถานศึกษาในกากับของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill )สาหรับคนทีอ่ อกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุม่ ภาคีการศึกษาและทางาน สาหรับ
ภาคการผลิตและบริการอย่างยัง่ ยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3
MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

สอศ. (สนับสนุน)

BR0505001

โครงการผลิตอาชีวะ
พันธุ์ใหม่ เพือ่ สร้าง
กาลังคนทีม่ ีสมรรถนะ
สาหรับอุตสาหกรรม
NEW GROWTH
ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และ
การปฏิรปู การ
อุดมศึกษาไทย

1. จานวนนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เข้าร่วม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
-2565
ทักษะที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน / 2564 =
1,345 คน / 2565 = 1,388 คน)
2. จานวนผู้สาเร็จหลักสูตร ปวส. ที่เป็นอาชีว
พันธุใ์ หม่มีความรู้และสมรรถนะตามหลักสูตร
ที่เป็นสากล (2563 = 800 คน / 2564 = 852
คน / 2565 = 1,308 คน)

111,396,700 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS3/MS4

สอศ. (สนับสนุน)

BR0505002

โครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสคู่ ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน

จานวนสถานประกอบการที่ร่วมจัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2563=62,193 คน/ -2567
2564 =73,500 คน /2565 = 79,700 คน /
2566 =86,000 คน/ 2567 =95,000 คน)

61,767,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS3/MS4

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

BR0505003

โครงการยกระดับผลิต
ภาพและพัฒนา
กาลังคนเพือ่ สร้าง
ความสามารถทางการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม

8,200 คน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

28,347,700 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2

ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

BR0505004

โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยีรองรับ
การการทางาน
ในศตวรรษที่ 21

6,363 คน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

15,900,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2

ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

BR0505005

โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงานด้าน
เทคโนโลยีรองรับการ
การทางานในศตวรรษที่
21

40,000 คน

1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

136,400,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS 2

ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0505006

โครงการจัดการศึกษา
เพือ่ เพิม่ สมรรถนะ
Reskill-Upskill
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ในรูปแบบ
ประกาศนียบัตร (Non
Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีตน้ แบบหลักสูตรบูรณา
การที่ตอบสนองความต้องการในระดับชาติ
2) ผู้สาเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนียบัตร (Non-degree)
3) มีรายวิชาหรือชุดวิชาของมหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตร์เพื่อตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชีวติ หลากหลายมากขึน้
ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เรียนคนในวัยเรียน วัย
ทางาน กลุ่มเกษตรก้าวหน้าและผู้สูงวัย
สามารถนาความรู้ไปใช้ตอ่ ยอดเพื่อการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้

ตค.64-กย.65
(ปีงบประมาณ 2565)
(ขอบเขตด้านปี
การศึกษาอยูใ่ นช่วงภาค
ปลายปีการศึกษา 2564
และภาคต้นปีการศึกษา
2565)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505007

โครงการถ่ายทอด
นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมหรือบุคคลทั่วไปที่ ม.ค.- ต.ค 65
ความรูก้ ารสร้าง
สนใจได้พฒ
ั นาทักษะการสร้างหุ่นยนต์บริการ
หุน่ ยนต์บริการเพือ่
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และป้องกัน Covid 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

BR0505008

โครงการเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายการศึกษา
และการทางาน
(Education and
Work Consortium)

1) โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่าย
การศึกษาและการทางาน (Education and
Work Consortium)
2) ภาคีเครือข่ายการศึกษาและการทางาน
ด้านนวัตกรรมการออกแบบ
3) ภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ชองครูและนักเรียนอย่างน้อย 1
เครือข่าย
4) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนการสอนระหว่างภาคี 1
ระบบ
5) ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายอย่างน้อย 200 คน

1.ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

70,800,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

M1/M2

278,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ MS1.1,MS1.2,MS2.
ในปี 65
1,MS3.1,MS4.1

16,800,000

ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS1,MS2,MS3

-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

BR0505009

โครงการพัฒนาทักษะ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือระดับ มกราคม 2565
กาลังคน
ปริญญาตรี
ถึง
เพือ่ สร้างโอกาสในการ ที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2565
ประกอบอาชีพ
จานวน 150 คน
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบไอโอ
ทีเพือ่ อุตสาหกรรม
(Industrial Internet
of Things, IIOT)

9,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

BR0505010

โครงการพัฒนาทักษะ
กาลังคน
เพือ่ สร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการพัฒนา
ระบบการเรียน การ
สอนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษาสาหรับ
สถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง มกราคม 2565
(ปวส.) สาขาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ ถึง
เกีย่ วข้อง รุ่นละ 30 คน จานวน 3 รุ่น
ธันวาคม 2565
- กลุ่มที่เกีย่ วข้องในโครงการเพิ่มเติมได้แก่
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือและบุคลากรในสายปฏิบัตงิ านของ
สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ

5,400,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

BR0505011

โครงการบูรณาการ
การพัฒนาบุคลากร
ตามรูปแบบ EEC
Model Type A และ
Type B คลัสเตอร์
หุน่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัตสิ าหรับ
หลักสูตร Refinery
Mechatronics

1. นักเรียนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ศึกษาต่อในหลักสูตร
Refinery Mechatronics ตามรูปแบบ EEC
Model Type A จานวน 50 คนต่อปี
(ดาเนินการต่อเนือ่ งทุกปี)
2. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เข้ารับการ
ฝึกอบรมระยะสั้นตามรูปแบบ EEC Model
Type B ในหลักสูตร Refinery
Mechatronics จานวน 400 คนต่อปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี BR0505012

โครงการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอนแบบชุดการเรียนรู้
ย่อย (Modular
Instruction) และ
ระบบคุณวุฒฉิ บับย่อย
(Micro Credential)
ในระบบธนาคารหน่วย
กิตดิจทิ ลั เพือ่ พัฒนา
มาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี BR0505013

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี BR0505014

1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

20,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS2
MS3
MS4

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการพัฒนาหลักสูตร ตค.64-กย.65
รายวิชาและระบบการจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบชุดการเรียนรู้ยอ่ ย (Modular
Instruction) และระบบคุณวุฒิฉบับย่อย
(Micro Credential) ในระบบธนาคารหน่วย
กิตดิจิทัล
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาต้นแบบที่มีการ
เชือ่ มโยงการพัฒนาทักษะกับมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

4,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS4

โครงการพัฒนาระบบ
นิเวศน์นวัตกรรมเพือ่
ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความเชือ่ มโยง
ภาคอุตสาหกรรม
(University
Industrial Linkage)

แพลตฟอร์ม การทางานร่วมอุตสาหกรรมใน มค.65-กค.65
หลายมิติ ไม่วา่ จะเป็น การเรียนการสอน
(หลักสูตร), อบรม Up skill, Re skill, การ
ทางานร่วมอุตสาหกรรมด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรม (Talent mobility), การลงทุนร่วม
เพื่อสร้างโรงเรียน-โรงงาน

2,816,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS3

การพัฒนาผูเ้ ชีย่ วชาญ
รุน่ ใหม่ทางานร่วม
อุตสาหกรรมและ
ส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจยั ของภาครัฐ
ไปปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน
(Talent Mobility)

อาจารย์แล นักศึกษามีประสบการณ์และการ ตค.64-กย.65
เชือ่ มโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้ฝึกปฏิบัตจิ าก
โจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริง ฝึก
การใช้ทั้ง Professional skill และ Soft skill

8,205,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS3

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ขดี
ความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได้
แผนแม่บท เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

BR0505015

6.โครงการต่อยอดการ
จัดตัง้ เครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและทดสอบ
เพือ่ ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกลุม่
สายวิชาชีพเพือ่ ก้าวสู่
ผูป้ ระกอบการใน
ศตวรรษที่ 21 และ
Up-skill, Re-skill
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาชีพ
ด้านดิจทิ ลั เพือ่ เป็น
แรงงานทีม่ ีทกั ษะแห่ง
อนาคต

1. บุคลากรสายอาชีวะ มีความพร้อมตรงกับ
ตค.64-กย.65
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. บุคลากรสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีปจั จุบนั
เพื่อ Up skill และ Re skill
3. บุคลากรสายอาชีวะมีความรู้ด้านการใช้
โปรแกรมบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
4. บุคลากรสายอาชีวะองค์ความรู้ด้านการใช้
การสร้างแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
เชื่อมต่อกับการควบคุมหุน่ ยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการทางาน
5. บุคลากรสายอาชีวะและผู้เข้าร่วมองค์ความรู้
ด้านการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์และการประยกต์ใช้ระบบ RFID
ระบบความปลอดภัยทางอินเตอเน็ต
6.สามารถพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวคิด
Ecosystem เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital
card ให้สะดวกแก่การเข้ารับบริการที่ศูนย์และ
วิเคราะห์ศักยภาพเป็นรายบุคคลได้
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดบุคลาการ
สายอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
(Innovative startups)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BR0505016

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 2 S
Curves ได้แก่ ด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ และ
อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
โดยเน้นจัดโครงการ
แบบออนไลน์
1) โครงการอบรมด้าน
ภาษา 3 ภาษา
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
และ ภาษาญีป่ นุ่
2) โครงการพัฒนา
หลักสูตร non degree
เพือ่ สร้างกาลังคนด้าน
ยานยนต์แห่งอนาคต 1
หลักสูตร
3) โครงการด้าน
การแพทย์และบริการ
สุขภาพ 2 โครงการ

ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill
Re Skill and New Skill )สาหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BR0505017

โครงการพัฒนาทักษะ ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill
ด้านภาษาและ
Re Skill and New Skill )สาหรับคนที่ออก
วัฒนธรรมสาหรับ
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
บุคลากรด้านการ
ในการประกอบอาชีพ
ท่องเทีย่ ว เพือ่ รองรับ
แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

ต.ค.64-ก.ย. 65

1,500,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS2

มหาวิทยาลัยพะเยา

BR0505018

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรและ
หลักสูตรอบรมแบบ
Non-Degree เพือ่
พัฒนารองรับการ
พัฒนาศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนือ

2563 ธันวาคม 2565

7,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS 1 - 4

มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจ้างงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่ต่ากว่า 6 สายงาน

82,915,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณปี
2565

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

ม.ค.-ก.ค. 64

MS2

MS2

แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

เป้าหมาย:
1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัตกิ ารภาคสนาม เสริมสร้าง
ความรู้และทักษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการเชิง
การท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดาบรรพ์และอุทยาน
ธรณี แก่มัคคุเทศน์ ชุมชน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป จานวน 3 พื้นที่หลัก
2. เพื่อถ่ายทอดทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อ
การการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดาบรรพ์และ
อุทยานธรณี
3. เพื่อขยายเครือข่ายกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดา
บรรพ์และอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจความสาคัญ
ทางธรรมชาติและคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ของ
แหล่งซากดึกดาบรรพ์และอุทยานธรณีเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมมีทักษะการนาเสนอ
และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง โดย
จานวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสาหรับการท่องเที่ยวแหล่งซากดึก
ดาบรรพ์และอุทยานธรณี โดยจานวนผู้เข้าอบรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันศูนย์กลาง
การเครือข่ายการศึกษา การประชุมวิชาการ การ
จัดอบรม และการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดา
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการพัฒนาอุทยาน
ธรณี โดยอาศัยภาคีเครือข่ายปัจจุบันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น กรม
ทรัพยากรธรณี UNESCO สภาบันวิจัย และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วมเป็นต้นทุนในการจัดอบรม
และขยายเครือข่าย
ผลลัพธ์:
1. รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่
ดาเนินการเพิ่มขึน้ กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ปี หลัง
การจัดโครงการ
2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแหล่ง
ซากดึกดาบรรพ์และอุทยานธรณีแห่งสาคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้และทักษะไปต่อ
ยอดและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้
4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา การ
ท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดาบรรพ์ และอุทยานธรณี
ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล (UNESCO)

ต.ค 64- กย.65

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

BR0505019

โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
มัคคุเทศน์และชุมชน
เพือ่ รองรับการ
ท่องเทีย่ วเชิงอุทยาน
ธรณีและแหล่งซากดึก
ดาบรรพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BR0505020

โครงการการพัฒนา
สร้างและพัฒนากาลังคนที่มีทักษะและความ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
รายวิชาเศรษฐกิจ
พร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing
Thinking) เพือ่ การ
ขับเคลือ่ นท้องถิน่ อย่าง
ยัง่ ยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BR0505021

UP Skill-การพัฒนา
หลักสูตรเพือ่ เพิม่ ทักษะ
ด้านการท่องเทีย่ วเชิง
ส่งเสริมสุขภาพสาหรับ
สังคมสูงวัย (Wellness
Tourism for Senior
Society)

โดยการอบรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการ หรือ
ผู้จัดการ "การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
สาหรับสังคมสูงวัย " สามารถบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวฯ ทรัพยากรแหล่งให้บริการ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง จัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวฯ สร้างเครือข่าย พัฒนา Platform
และทา Marketting

อบรม 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน
(รายไตรมาส) เริ่ม ต.ค
64-ก.ย.65
รุ่นที่ 1
ต.ค-ธ.ค.64 รุ่นที่ 2 ม.ค.มี.ค 65รุ่นที่ 3 เม.ย.มิ.ย.65 รุ่นที่ 4 ก.ค.-ก.ย.
65

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

BR0505022

การยกระดับเพือ่ ความ
เป็นผูน้ าอาเซียนด้าน
การศึกษาและวิจยั เพือ่
การท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ Leveraging PSU
Tourism Education
and Research to
Lead ASEAN

1) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2) การ
เพิ่มขึน้ ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมูลค่า
สูง เช่น การท่องเที่ยวสุขภาพ การท่องเที่ยว
ฮาลาล การท่องเที่ยวสูงวัย 3) การเพิ่มขึน้
ของขีดความสามารถและสมรรถนะของ
นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว 4) การเพิ่มขึน้
ศักยภาพการแข่งขัน (Competitive
Advantage) ของการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของ
ประเทศ

2565-2567

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

3,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS2.1, MS2.2,
MS2.3, MS3.1,
MS3.3

222,700 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1

4,600,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ปี 2565

MS2

85,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS2

-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

BR0505023

Up Skill โดยการ
อบรมความรู้ การ
พัฒนาเกษตรกรสู่
ผูป้ ระกอบการยุคใหม่
ให้มีทกั ษะความรูใ้ น
การใช้ Smart Digital
เพือ่ การวางแผนการ
ผลิตและการเข้าถึง
ตลาดทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

โดยการอบรม/ฝึกทักษะวิชาชีพจริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่ ที่มีทักษะ
- การจัดการชีวติ การบริหารเวลา และการ
บริหารจัดการการเงิน
- การดารงชีวติ และการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- การทาการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใต้หลัก BCG Model, การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร,
การจัดการการผลิตและผลผลิต, การแปรรูป
และการวางแผนและการจัดการตลาดผลผลิต
เกษตร (Off line / Online)

อบรม/ฝึกทักษะวิชาชีพ
จานวน 100 คน (จานวน
2 ศูนย์- ศูนย์ภาคใต้
ตอนล่าง ภายใต้การดูแล
ของม.สงขลานครินทร์)
ระหว่าง ต.ค. 64 - ส.ค.
65

16,610,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

BR0505024

โครงการ : ผลิต
บุคลากรให้บริการบน
เรือสาราญสาหรับการ
ท่องเทีย่ วและการ
บริการศักยภาพสูงทาง
น้า
การดาเนินงาน :
1. จัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสารการ
อบรม และสือ่
ประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรมโครงการ
ผลิตบุคลากรให้บริการ
บนเรือสาราญสาหรับ
การท่องเทีย่ วและการ
บริการศักยภาพสูงทาง
น้า
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อมสรุป
ข้อมูลการฝึกอบรม
4. ประชุมเพือ่ สรุปผล
การดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานค่าใช้สอย

เป้าหมาย :
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศและ อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดย Travel & Tourism Competitiveness
Index (TTCI) ดีขนึ้
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎี ทักษะ และทัศนคติเพื่อ
การบริการระดับสากล เตรียมพร้อมและ
พัฒนาคุณสมบัตทิ ี่จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ านบน
เรือสาราญ ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ไม่น้อยกว่า 800 คน และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผ่านการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติ สาหรับการให้บริการบนเรือ
สาราญสาหรับนักท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ตัง้ แต่ เดือน
ตุลาคม 64 ถึง เดือน
กันยายน 65)

74,500,700 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS2

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) BR0505025

โครงการพัฒนาระบบ
การเทียบโอน
ประสบการณ์การ
ทางานเพือ่ การรับรอง
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ

2,000 คน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

10,850,000เสนอขอตัง้ งบประมาณในปี 65MS 1 MS 2 และ
MS 3

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) BR0505026

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งกาลังคนและ
ชุมชนท้องถิน่ ด้วย
มาตรฐานอาชีพ

2,500 คน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

54,000,000เสนอขอตัง้ งบประมาณในปี 65MS 1 MS 2 และ
MS 3

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) BR0505027

โครงการสร้างโอกาส
ในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้
ประกอบอาชีพ

35,000 คน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

72,500,000เสนอขอตัง้ งบประมาณในปี 65MS 1 MS 2 และ
MS 3

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) BR0505028

โครงการจัดทาชุด
ฝึกอบรมและสือ่ การ
เรียนรูอ้ อนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ

75 ชุดฝึกอบรม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

9,601,000เสนอขอตัง้ งบประมาณในปี 65MS 1 MS 2 และ
MS 3

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) BR0505029

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
กาลังคนของประเทศ
ด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

70 อาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

18,456,500เสนอขอตัง้ งบประมาณในปี 65MS 1 MS 2 และ
MS 3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) BR0505030

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพกาลังคนด้วย
ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพสู่
ภูมิภาค

2,100 คน

69,594,000เสนอขอตัง้ งบประมาณในปี 65MS 1 MS 2 และ
MS 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

BR0505031

โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือพันธมิตรทาง
ธุรกิจและพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์อนาคต
เชิงยุทธศาสตร์
การตลาดสาหรับ
ผูป้ ระกอบการ SMEs
ในห่วงโซ่อปุ ทานด้าน
การท่องเทีย่ วเชิง
สุขภาพ และความงาม
ในเขตคลัสเตอร์กลุม่
จังหวัดภาคใต้ฝงั่ อันดา
มัน

- แผนการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ได้แก่ กลุ่ม Millennials
(generation y), active aging (อายุมากกว่า
50 ปี) และ retirement (อายุมากกว่า 65 ปี)
- จัดการอบรมให้ความรู้ในผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จานวน 300 ราย ใน
พื้นที่จังหวัดศักยภาพนาร่อง

1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

2,900,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS3 + MS2

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

BR0505032

โครงการการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพของ
บุคลากรสาหรับการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ในท้องถิน่

- มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อยกระดับศักยภาพของ
บุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในท้องถิน่
- แนวทางการพัฒนากาลังคนในภาคการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏิบัตงิ าน และ
มาตรฐานการปฏิบัตติ น

1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

3,348,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS4

-

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

BR0505033

โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ ประจาปี
2564

จานวนกาลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ตอ้ งการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อตุ สาหกรรม
3) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่สาเร็จการศึกษาและ
กาลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1,086,779,300 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS2/MS3

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

BR0505034

โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ ประจาปี
2565

จานวนกาลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ตอ้ งการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อตุ สาหกรรม
3) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่สาเร็จการศึกษาและ
กาลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,759,871,800 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS1/MS2/MS3

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

BR0505035

โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่เพือ่ รองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
EEC ประจาปี 2564

จานวนกาลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ตอ้ งการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อตุ สาหกรรม
3) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่สาเร็จการศึกษาและ
กาลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

55,925,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS2/MS3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

BR0505036

โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่เพือ่ รองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
EEC ประจาปี 2565

จานวนกาลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ตอ้ งการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อตุ สาหกรรม
3) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพันธุใ์ หม่ที่สาเร็จการศึกษาและ
กาลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

127,250,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS1/MS2/MS3

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

BR0505037

โครงการพัฒนาทักษะ
กาลังคนของประเทศ

1) บัณฑิตและแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ
2) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรต้นแบบในการพัฒนาทักษะที่
เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และ
สถาบันอุดมศึกษา

950,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS2

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

BR0505038

โครงการยกระดับ
กลุม่ เป้าหมาย
SMEs ไทยสูเศรษฐกิจ SMEs และ Startup จานวน 50,000 คน ใน
ดิจทิ ลั ด้วยคลาวด์
4 กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
เทคโนโลยี
1. กลุ่มธุรกิจบริการ (ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม)
วัตถุประสงค์
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 4.0
- เพือ่ ยกระดับทักษะ (Industrial 4.0)
ดิจทิ ลั ครัง้ ใหญ่ ให้กบั
3.กลุ่มธุรกิจเกษตรอาหาร (Smart Farmer)
SMEs และ Startup 4.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (Cloud
(Reskill/Upskill/News Programming)
kill)
ผลลัพธ์
ปรับเปลีย่ นเปนธุรกิจ - บุคลากรใน SMEs และ Startup จานวน
ดิจทิ ลั เพียงพอใหมี
50,000 คน ได้รับการ Reskill/Upskill/New
ความสามารถในการแข Skills ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทัลและ
งขันในเศรษฐกิจและ สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจมดิจิทัล
สังคมดิจทิ ลั ระดับ
- โครงการธุรกิจ (ด้านการขาย การตลาด
นานาชาติ
การบริหารจัดการ ห่วงโซ่อปุ ทาน โลจีสติกส์
- เพือ่ พัฒนาชวย SMEs และบริการหลังการขาย) ที่สามารถนาขึน้ ใน
มีความรู ทักษะ
ระบบ Cloud จานวน 2,000 โครงการ
ประสบการณ ในการ - แพลตฟอร์มดิจิตอลสาหรับ SMEs ธุรกิจ
ประยุกตใชเทคโนโลยี ต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขันบนอินเทอร์เน็ต
การคานวณกลุมเมฆ Virtual Cluster จานวนไม่ต่ากว่า 10
(Cloud Computing) แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs
ตามหลักเศรษฐกิจแบ 2,500 ราย ในการทาธุรกิจออนไลน์ตอ่ เชือ่ ม
งปน ทัง้ Marketing กับระบบนิเวศดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต สามารถ
4.0, Industry 4.0,
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต (Peer
Smart Food and
to Peer)
Farming และ Cloud 'ผลสัมฤทธิ์
Computing
- SMEs ไทยปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทัล มี
สามารถลดคาใชจาย ความสามารถในการแข่งขันในตลาดไทย
ในการขาย การตลาด อาเซียน จีน และนานาชาติ บนอินเทอร์เน็ต
การบริหารจัดการโลจิ ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด -19
สติกส หวงโซอุปทาน - SMEs ไทยมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และบริการหลังการขาย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ Cloud
'- เพือ่ พัฒนาแพลตฟอร Computing ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มี
มดิจติ อล สาหรับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรวดเร็วและ
SMEs ธุรกิจออนไลนต ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าสามารถแข่งขันได้ในระดับ
าง ๆ และซอฟตแวร นานาชาติบนอินเทอร์เน็ต
ประยุกต เปนกลุมแข - ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มดิจิตอล/กลุ่ม
งขันบนอินเทอรเน็ต
แข่งขัน SMEs บนอินเทอร์เน็ตสาหรับ SMEs
(Virtual Cluster) ใน ธุรกิจต่างๆและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในการทา
การทาธุรกิจในระบบ ธุรกิจในระบบนิเวศดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต เกิด
นิเวศดิจทิ ลั บนอินเทอร เป็นคลัสเตอร์กลุ่มแข่งขันร่วมกับหน่วยงาน
เน็ต
ภาครัฐและการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม

หน่วยงานทีร่ ว่ มโครงการ
มหาวิทยาลัเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคม
เช่น AIS, True, DTAC

1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS1, MS2, MS3

-

