
จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจดัสรร

5. เศรษฐกิจ
 BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value

 Added)
1. มีการปรับเปล่ียนพื้นที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกบัพื้นที่ไปสู่การ
ปลูกพืชเล้ียงปศุสัตว ์และประมงที่มีมูลค่าสูง
2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย 
3. มีการขยายพื้นที่ชลประทานใหเ้กษตรกรมีน้่าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุพ์ืช พันธุสั์ตว ์และส่งเสริมใหม้ีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร
5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรใหม้ีความเข้มแข็งและส่งเสริมใหเ้กดิผู้ใหบ้ริการด้านการ
จดัการสมัยใหม่
6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
7. ส่งเสริมเกษตรกรใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์
จากดิจทิัลแพลตฟอร์ม
8. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อตุสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกจิชีวภาพตามแนวทาง BCG

26 โครงการ
จาก 15 หน่วยงาน

        1,492,625,590
25 โครงการ

จาก 13 หน่วยงาน
1,671,675,490        

2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์
จากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส่าหรับ
เกษตรกรและการวางแผนการจดัการ
การเกษตรเพิ่มมูลค่า 
(มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน (ส่านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

          155,500,000

 BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง

1. การขับเคล่ือน Happy Model
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ส่งเสริมด้านที่พัก
4. เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์
5. สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส่าราญทางน้่า

10 โครงการ
จาก 5 หน่วยงาน

89,960,300            
35 โครงการ

จาก 8 หน่วยงาน
        1,243,055,020

2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy CBT) (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน))

          137,500,000

 BR0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อตุสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME
2. การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธภิาพของธรุกจิ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิัล
3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup
4. การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 
5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

7 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

            64,567,500
32 โครงการ

จาก 9 หน่วยงาน
2,599,152,500        

1 โครงการ คือ โครงการสร้างขีดความสามารถ
ของภาคอตุสาหกรรมในการรับการปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและยกระดับมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกของภาคอตุสาหกรรมไทย 
(ส่านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ)

42,500,000            

 BR0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment 
Center)

1. การพัฒนาด้านโลจสิติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภมูิภาค
3. การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาใน
ประเทศไทย
4. การอ่านวยความสะดวกใหแ้กธ่รุกจิการเงิน การประกนัภยัและการบริการ

7 โครงการ
จาก 5 หน่วยงาน

56,789,400        4 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

62,101,900        

 BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกจิ

1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการ
สร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดในอนาคต 
(Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนใน
ระบบทวภิาคีส่าหรับสถานศึกษาในก่ากบัของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแหง่
2. ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส่าหรับคน
ที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3. สร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน
4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจา้งงาน

7 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

        1,360,338,400
28 โครงการ

จาก 15 หน่วยงาน
3,610,396,000        

2 โครงการ คือ
1. โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการศึกษา
และการท่างาน (Education and Work 
Consortium)
2. โครงการยกระดับ SMEs ไทยสู่เศรษฐกจิ
ดิจทิัลด้วยคลาวด์เทคโนโลยี 1,316,800,000        

สรุปแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏริปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big

 Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 1 
(Big Rock)

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง BR0501
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภณัฑ์ชีวภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.3 (MS6.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 7 (MS7)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.2 (MS7.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.3 (MS7.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 8 (MS8)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.3 (MS8.3)

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ส่งเสริมการท้าปศุสัตว์และการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าอนิทรียเ์พือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

พฒันาระบบฐานขอ้มูลการเกษตรเพือ่ให้เกษตรกรเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมการเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ ่เชน่ สมุนไพร แมลงเศรษฐกจิ ก.ย. 64 - ต.ค. 65

ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ดา้นการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดจิทิัลแพลตฟอร์ม ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่(Co-farm) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมเกษตรกรในการจ้าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.์com ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตที่มีมาตรฐานแกเ่กษตรกรเพือ่พฒันาเป็น Smart Farmer ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เพิม่ชอ่งทางการจ้าหน่ายและหาตลาดใหม่ให้กบัเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกจิชมุชน ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พฒันาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เขา้สู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาเกษตรกรสมาชกิแปลงใหญใ่ห้เป็น Smart Farmer ม.ค. 64 - ก.ย. 65

จดัหาพนัธุพ์ชื และพนัธุสั์ตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชกิแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - พ.ย. 65

พัฒนาสหกรณก์ารเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการดา้นการจดัการสมัยใหม่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาเกษตรกรเป็นผู้จดัการแปลง เพือ่บริหารจดัการการผลิตให้กบัสมาชกิแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พฒันางานวิจยั ปรับปรุง และจดัหาพนัธุพ์ชื พนัธุสั์ตว์ พนัธุพ์ชือาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดี ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมสินค้าอตัลักษณ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการขยายพ้ืนที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอยา่งเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเปน็ธรรม ม.ค. 64 - ก.ย. 65
บริหารจดัการน้้า พฒันาแหล่งน้้าและเพิม่พืน้ที่ชลประทาน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพือ่ขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญท่ั้งพชื ปศุสัตว์ ประมง ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงการภายใตแ้ผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว ์และประมงที่มีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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                 

MS1.1 MS4.2 MS6.3 

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 MS8 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

กรมการข้าว BR0501001 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
(Smart Big 
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นได้ปริมาณผลผลิต
ต่อไร่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ต่่าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 458,662,600.0     โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมการค้าภายใน BR0501002 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าอินทรีย ์
ป ีงปม. 2564

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกจิ
สินค้าอนิทรียเ์พิม่ขึ้น ร้อยละ 3 จากปีง
ปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64 32,500,000.0       ได้รับจดัสรรตาม 
พรบ. 2564

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501003 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย ์ ป ีงปม. 
2565

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกจิ
สินค้าอนิทรียเ์พิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 จากปี งปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65 51,500,000.0       เสนอขอรับการ
จดัสรร ตาม พรบ. 

2565

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501004 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ป ี
งปม.2564

มูลค่าการจ่าหน่ายผลไม้เพิม่ขึ้น ร้อยละ
 5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.63 – ก.ย.64 30,000,000.0       ได้รับจดัสรรตาม 
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501005 โครงการส่งเสริมการ
เพ่ิมศักยภาพตลาด
ผลไม้ ป ีงปม. 2565

มูลค่าการจ่าหน่ายผลไม้เพิม่ขึ้น ร้อยละ
 5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.64 – ก.ย.65 47,000,000.0       เสนอขอรับการ
จดัสรร ตาม พรบ. 

2565

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501006 โครงการพัฒนาและ
 ส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ป ี
งปม.2564

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกจิ 
Farm Outlet เพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 จาก
ปีงปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64        10,280,000.0 ได้รับจดัสรรตาม 
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501007 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ป ี
งปม.2565

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกจิ 
Farm Outlet เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 จากปีงปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65        25,200,000.0 เสนอขอรับการ
จดัสรร ตาม พรบ. 

2565

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน BR0501008 โครงการบริหาร
จดัการน้ า พัฒนา
แหล่งน้ าและเพ่ิม
พ้ืนที่ชลประทาน

พืน้ที่ชลประทานได้รับการบริหาร
จดัการ/ปริมาตรเกบ็กกัน้่าเพิม่ขึ้น/พืน้ที่
ชลประทานเพิม่ขึ้น

พ.ย.63 - ก.ย.65  งบประมาณ
โครงการที่สนับสนุน
พืน้ที่เป้าหมายของ

กระทรวง

โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 1 - MS 4 
และ MS 8

ด้านเศรษฐกจิ

กรมประมง BR0501009 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตวน้์ าแบบมีส่วน
ร่วม

ชมุชนที่ได้รับการบริหารจดัการด้าน
ผลผลิตสินค้าประมง 80 แห่ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,428,000.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.2

กรมประมง BR0501010 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตวน้์ าแบบมีส่วน
ร่วม

ชมุชนที่ได้รับการบริหารจดัการด้าน
ผลผลิตสินค้าประมง 100 แห่ง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 22,000,000.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.2

กรมประมง BR0501011 โครงการผลิตและ
ขยายสัตวน้์ าพันธุ์ด ี
กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสัตวน้์ าพันธุ์ดี

กระจายลูกพนัธุสั์ตว์น้่าพนัธุดี์สู่ภาคการ
ผลิต 12 ชนิดพนัธุ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 25,428,100.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS4.2

กรมประมง BR0501012 โครงการผลิตและ
ขยายสัตวน้์ าพันธุ์ด ี
กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสัตวน้์ าพันธุ์ดี

กระจายลูกพนัธุสั์ตว์น้่าพนัธุดี์สู่ภาคการ
ผลิต 13 ชนิดพนัธุ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 151,181,900.0     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.2

กรมประมง BR0501013 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พฒันาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้่า 
7,800 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,889,200.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS6.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

กรมประมง BR0501014 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พฒันาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้่า 
8,900 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,569,500.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง BR0501015 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบง่ชี้ทาง
ทางภูมิศาสตร์ 
(ประมง)

สร้างอตัลักษณ์สัตว์น้่าพืน้ถิ่น 4 ชนิด ต.ค. 64 - ก.ย. 65 10,623,400.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.3

กรมประมง BR0501016 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง 
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
สัตวน้์ าเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า

ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการผลิตกุ้ง
กา้มกรามและสัตว์น้่าอื่น 7,350 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 117,927,000.0     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง BR0501017 โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยนื 
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้่าอนิทรีย ์500 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6,766,900.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS8.2

กรมประมง BR0501018 โครงการยกระดบั
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้่าอนิทรีย ์2,200 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 60,807,400.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS8.2

กรมประมง BR0501019 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท่าการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่(ประมง) 75 แปลง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 29,976,100.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมประมง BR0501020 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท่าการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่(ประมง) 100 แปลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 62,946,100.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501021 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารสัตว,์ ยกระดับมาตรฐานการ
เล้ียงสัตว,์ ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต 
และการจดัการขอ้มูลฟาร์ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,270,400.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501022 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารสัตว,์ ยกระดับมาตรฐานการ
เล้ียงสัตว,์ ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต 
และการจดัการขอ้มูลฟาร์ม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 65,168,300.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501023 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยนีวตักรรม
เครื่องจกัรกลและ
อุปกรณด์า้นปศุสัตว ์
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใชจ้า่ยในการผลิตและ
ส่ารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        14,525,000.0 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501024 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยนีวตักรรม
เครื่องจกัรกลและ
อุปกรณด์า้นปศุสัตว ์
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใชจ้า่ยในการผลิตและ
ส่ารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        38,150,800.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501025 โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง

เพือ่พฒันาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ, 
Young Smart Farmer

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,335,200.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501026 โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง

เพือ่พฒันาเกษตรกรให้เป็น Smart 
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

เพือ่ปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,431,800.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS7.3

กรมปศุสัตว์ BR0501028 โครงการจดัท าข้อมูล
เกษตรกรแห่งชาติ

เพือ่ปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 32,053,800.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS7.3

กรมพัฒนาที่ดนิ BR0501029 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

พืน้ที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้รับการพฒันาที่ดิน จ่านวน 74,500 ไร่

ม.ค.-ก.ย. 64 59,364,400.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

กรมพัฒนาที่ดนิ BR0501030 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

พืน้ที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้รับการพฒันาที่ดิน จ่านวน 220,000 
ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 242,363,000.0     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมวชิาการเกษตร BR0501031 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ผลิตพันธุ์
พืชและปจัจยัการ
ผลิต

เกษตรกรได้พนัธุพ์ชืและปัจจยัการผลิต
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปใชใ้นการ
ผลิตพชื เพือ่ลดต้นทุนการผลิต เพิม่
ผลผลิต มีคุณภาพ และเหมาะสมกบั
สภาพพืน้ที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65 198,804,600.0     โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS4.1

กรมวชิาการเกษตร BR0501032 โครงการสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรชีวภาพสู่เชิง
พาณชิย ์กิจกรรม
การแปรรูปวตัถุดบิ
พืชสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน

เกษตรกรสามารถน่าพชืสมุนไพรซ่ึงเป็น
พชืเศรษฐกจิตามสภาพแวดล้อมของแต่
ละพืน้ที่ มุ่งสู่การแปรรูปเพือ่ป้อนใน
ตลาดอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เวชส่าอาง เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ขึ้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 14,230,000.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0501033 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

  พืน้ที่การเกษตรได้รับการพฒันาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไม่น้อยกว่า 1,857 แปลง แปลงใหญ่
ร้อยละ 80 มีการลดต้นทุนการผลิตและ
ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิม่ขึ้น

ต.ค.63 - ก.ย.64 425,938,600.0     โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1,  MS5.1, 
MS6.1, MS7.1, 
MS7.2, MS8.1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0501034 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้
เข้าสู่ระบบการผลิต
เกษตรแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพฒันาศักยภาพ 150 แห่ง
ผลลัพธ์ รายได้จากการด่าเนินธุรกจิด้าน
สินค้าเกษตรของเป้าหมายเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 3

ต.ค.64-ก.ย.65      119,352,290.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS5.2

กรมหม่อนไหม BR0501035 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกดิการรวมกลุ่ม 
มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกดิการสร้างโอกาส
ในการแขง่ขนัสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พฒันากลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
แบบแปลงใหญ ่31 แปลง แปลงใหม่ ปี 
64 จ่านวน 6 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่
ผลผลิตเฉล่ียได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64 7,612,100.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1
MS4.1

ด้านเศรษฐกจิ

กรมหม่อนไหม BR0501036 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกดิการรวมกลุ่ม 
มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกดิการสร้างโอกาส
ในการแขง่ขนัสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พฒันากลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
แบบแปลงใหญ ่41 แปลง แปลงใหม่ ปี 
65 จ่านวน 1 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10

ต.ค.64 - ก.ย.65 13,000,000.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1
MS4.1

การยางแห่งประเทศไทย BR0501037 โครงการเพ่ือ
สนับสนุนงาน
ดา้นตลาด

สามารถมีการซ้ือขายยางกอ้นถว้ย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64 1,549,330.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.2
MS8.1

การยางแห่งประเทศไทย BR0501038 โครงการการจดัท า
ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001
 ของสถาบนั
เกษตรกรที่ไดร้ับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นรมควัน/
ยางแผ่นรมควันอดักอ้น/ยางเครปและ
จดุรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จ่านวนรวม 8 กลุ่ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5,340,160.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.2
MS8.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501039 โครงการปฏิรูป
การเกษตรไทยเพ่ือ
การขับเคลื่อน
เกษตรกรรมมูลค่าสูง

1. สามารถพฒันาเกษตรกรรมต้นแบบ
และการพฒันาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรมูลค่าสูงที่เหมาะสมขึ้นมาได้ 
จากการท่างานร่วมกนัของเครือขา่ย
2. เกษตกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเขา้
เรียนรู้และพฒันาทักษะวิชาชพีเพือ่
น่าไปประกอบอาชพีได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
เกษตรกรรมต้นแบบและการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูงให้กบั
เยาวชนเขา้มาเรียนรู้ได้
4. สามารถชว่ยเชยีวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการขบัเคล่ือน
ด้วยอาชพีและผลิตภัณฑ์การเกษตร

ต.ค.64 - ก.ย.65 302,900,000.0     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

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

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501040 โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงเพ่ือใช้
ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ส าหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการจดัการ
การเกษตรเพ่ิมมูลค่า

1. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูล Big Data ด้านการเกษตรและใช้
ประโยชน์จากดิจทิัลแพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบชว่ยการตัดสินใจใน
การวางแผนผลิตสินค้าเกษตรต้ังแต่การ
เลือกปัจจยัการผลิต ปฏิทินกจิกรรม 
การแปรรูปและแหล่งจ่าหน่าย
3. เพิม่ชอ่งทางของการจ่าหน่ายผลิตผล
การเกษตรออนไลน์แกเ่กษตรกร
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มที่พฒันาขึ้นเพือ่การชว่ยวาง
แผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานขอ้มูลขนาดใหญด้่านการเกษตร
ของประเทศเพือ่การวางแผน คาดการณ์
 และพยากรณ์การเกษตรไทย

ต.ค.64-- ก.ย.65 58,500,000.0       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ่าเป็น)

MS2.2 MS5.2 
MS7.1 MS7.2 
MS7.3

สถาบนัวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน)

BR0501041 โครงการพัฒนา
เกษตรกรตน้แบบ 
(smart farmer) 
บนพ้ืนที่สูง

ตัวชี้วัด 1 จ่านวนเกษตรกรต้นแบบที่
ยกระดับการเกษตรแบบด้ังเดิมสู่การท่า
การเกษตรแบบสร้างมูลค่า 220 ราย
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 เกษตรกรที่ได้รับ
การพฒันาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเอง และ
เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการ
กระจายองค์ความรู้แกเ่กษตรกรอื่น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,420,000.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS1.2

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร BR0501042 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดจิทิัล
ของรัฐ

 - แพลตฟอร์มฐานขอ้มูลการเกษตร ม.ค. - ก.ย. 2564 41,590,000.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS7.3

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม BR0501043 โครงการยกระดบั
สินค้าเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรม

เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
จากวัตถดิุบหลักในประเทศ ให้มีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
ตรงต่อความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 75,000,000.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS8.3

ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0501044 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย 40 แปลง 
ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : พืน้ที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการพฒันาตามแนวทาง
ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ ่จ่านวน 40
 แปลง
เชงิคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายน่าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
และมีรายได้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ ์: มูลค่าผลผลิตของสินค้า
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 (วัดผลแปลงที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ปีที่ 3)

15 ม.ค. 64 - 
30 ก.ย. 64

       44,277,600.0 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1  - ด้านเศรษฐกจิ
 - หัวข้อ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอา่นาจชุมชน
2. การพฒันาชุมชน
- เป้าหมาย มีเครือข่าย
ธุรกจิชุมชน
- ขั้นตอนการด่าเนินการ: 
1. สร้างธุรกจิระดับชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกจิ
ชุมชนฯ
- แนวทางการด่าเนินการ:
 การรวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0501045 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย 55 แปลง 
ตัวชี้วัด เชงิปริมาณ : พืน้ที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการพฒันาตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญจ่่านวน
 55 แปลง
เชงิคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมน่า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ ์: มูลค่าผลผลิตของสินค้า
เกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพิม่ขึ้นไม้น้อยกว่า ร้อยละ 5  (วัดผล
แปลงที่เขา้ร่วมโครงการฯ ปีที่ 3)

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65

       61,491,400.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1  - ด้านเศรษฐกจิ
 - หัวขอ้ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้างพลัง
อ่านาจชมุชน
2. การพฒันาชมุชน
- เป้าหมาย มีเครือขา่ย
ธุรกจิชมุชน
- ขั้นตอนการ
ด่าเนินการ: 
1. สร้างธุรกจิระดับ
ชมุชน
สร้างกลไกระดับธุรกจิ
ชมุชนฯ
- แนวทางการ
ด่าเนินการ: 
การรวมกลุ่ม ส่งเสริม
การ
รวมกลุ่มฯ

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

BR0501046 โครงการส่งเสริม
อ้อยพันธุ์ดขีอง
ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทรายสู่
เกษตรกรชาวไร่อ้อย

ออ้ยพนัธุดี์สายพนัธุใ์หม่ของส่านักงาน
คณะกรรมการออ้ยและน้่าตาลทราย
พฒันา น่าปลูกขยายไม่น้อยกว่า 
940,000 ต้นกล้า และเกษตรกรชาวไร่
ออ้ยน่าออ้ยพนัธุดี์สายพนัธุใ์หม่ที่
ส่านักงานคณะกรรมการออ้ยและ
น้่าตาลทรายพฒันาไปปลูกขยาย จ่านวน
 450/450 ราย/ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,700,200.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501047 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่า
สูงระดบัหมู่บา้น

 ผลลัพธ์ : เกษตรกรระดับหมูบ่้านได้รับ
การส่งเสริมพฒันาและดูแลอยา่งใกล้ชิด 
จากกลไกอาสาสมัครเกษตร และ
คณะกรรมการหมูบ่้าน และทีมบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพสูงขึ้น มีการปรับเปล่ียน
ไปสู่การท่าการเกษตรที่เหมาะสมกบัพื้นที่ 
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
 GDP  ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 
และลดความเหล่ือมล่้าของรายได้ในภาค
เกษตร 
ตัวชี้วัด
1) ทุกหมูบ่้านจ่านวน 75,032 แห่งท่า
การเกษตรมูลค่าสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของการเกษตรในหมูบ่้าน
2) เกษตรกรในหมูบ่้านมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3.8

เม.ย. 64 - ก.ย.64        97,000,000.0 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ่าเป็น)

MS 1-8

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0501048 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดจิทิัล
ของรัฐ

1) ชดุโครงสร้างมาตรฐานเพือ่การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางด้านการเกษตร 1 
ระบบ
2) เคร่ืองมือตรวจสอบเอกสารสิทธิแ์ละ
ถา่ยทอดเทคโนโลยใีห้กรมส่งเสริม
การเกษตร 1 ระบบ

ต.ค.63 - ก.ย.64        29,104,000.0 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS7.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0501049 โครงการบรูณาการ
ระบบข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรและจดัท า
ข้อมูลทางดา้น
การเกษตรแบบเปดิ
เชื่อมโยงกับ
ศูนยก์ลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ

1) ปรับปรุงเพิม่ความสามารถชดุ
โครงสร้างมาตรฐานเพือ่การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลทางด้านการเกษตร (ADX 
dataset) 
2) ส่วนต่อประสานเชื่อมโยงขอ้มูล

ต.ค.64 - ก.ย.65        60,000,000.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS7.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501050 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ที่เกษตรแปลงใหญป่รับ
เขา้สู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
เพิม่ขึ้น (5 แห่ง)

ต.ค.63 - ก.ย.64 9,423,500.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501051 DGTFarm : ตลาด
สินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างชอ่งทางซ้ือขาย
สินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.63 - ก.ย.64 2,708,000.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 5.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501052 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ที่เกษตรแปลงใหญป่รับ
เขา้สู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
เพิม่ขึ้น (6 แห่ง)

ต.ค.64 - ก.ย.65        20,688,300.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501053 DGTFarm : ตลาด
สินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างชอ่งทางซ้ือขาย
สินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.64 - ก.ย.65          4,822,100.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 5.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501054 การพัฒนาความรู้
เกษตรกร
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร

เกษตรสามารถปลูกพชืสมุนไพรได้ตาม
มาตรฐาน

ต.ค.64 - ก.ย.65          1,000,000.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 8.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

BR0501055 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart 
Farmer

จ่านวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ 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

จ่านวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ 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



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่2
(Big Rock)

การส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วคุณภาพสูง

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

 - กำรท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3) ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการใหข้้อมูล หรือการถ่ายทอดเกีย่วกบัโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4) สร้างเร่ืองราวสร้างสรรค์ (Creative Content) เกีย่วกบัโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข 

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยที ่4.3 (MS4.3) จดัท าเอกสารสิทธบิัตร เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิ์อืน่ๆ ใหเ้ป็นสากล 

เป้าหมายย่อยที ่4.4 (MS4.4) แกไ้ขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจงั โดยก าหนดหน้าทีก่ารปราบปรามของหน่วยงานรัฐใหช้ัดเจน 

เป้าหมายย่อยที ่4.5 (MS4.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยที ่5.2 (MS5.2)

เพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันใหโ้รงแรมหรือทีพ่กันอกระบบ จดทะเบียนในระบบใหม้ากทีสุ่ด ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษาความเหมาะสมในการหาแนวทางหรือมาตรการรองรับธรุกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Ecomomy) 
จากดิจทิัลแพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ก.ย.65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

สนับสนุนการทอ่งเทีย่วเรือส าราญทางน้ า ต.ค.63-ก.ย.65

ก าหนดสิทธปิระโยชน์ทางภาษใีหแ้กอ่ตุสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht) ต.ค.63-ก.ย.64

เร่งผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทีย่วเรือส าราญ (Cruise) ต.ค.64- ก.ย.65

การลดความซ  าซ้อนเพือ่ านวยความสะดวกในการท าธรุกจิใหผู้้ประกอบการ ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันใหม้ีการวางมาตรฐานธรุกจิบริการเพือ่สุขภาพเพือ่ยกระดับการใหบ้ริการแบบครบวงจร ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมด้านทีพั่ก ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

การสร้างความรู้เข้าใจเกีย่วกบั HAPPY MODEL ม.ีค.64 - ก.ย.64

เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว (Big Data) ผ่านระบบดิจทิัล ต.ค.64- ก.ย.65

การขับเคล่ือนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่การปฏบิัติในพื นทีจ่ริง ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นทอ่งเทีย่วสูงขึน้และสามารถกลับมาเปน็กลไกหลักในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502

 - องค์กำรบริหำรกำรพฒันำพืน้ที่พเิศษเพือ่กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน)

ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตและสร้างสรรค์เร่ืองราว (Content) จากอตัลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย ต.ค.64- ก.ย.65

สร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศในการจดัท า Co-Production Treaty ใหเ้กดิระบบการผลิตร่วม (Co-Production) 

ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวดิีทัศน์แหง่ชาติ ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การขับเคลือ่น Happy Model มี.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502001 โครงกำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำสนเทศ
กลำง เพือ่พฒันำ 
E-service บริกำร
ประชำชนและพฒันำ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเทีย่วของ
ประเทศ ระยะที ่1

กรมกำรท่องเทีย่วมีข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศทีม่ีควำมมัน่คงปลอดภยั น่ำ 
เชื่อถือ และมี เสถียรภำพในกำรท ำงำน 
บุคลำกรของกรมกำรท่องเทีย่วสำมำรถ
ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกลำงในกำร
ท ำงำน และสำมำรถใหบ้ริกำรประชำชน
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจบุัน
และต่อเนือ่ง

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65

48,395,000           เสนอต้ังงบใน
ปีงบประมำณ 2565

MS 1.5

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502002  โครงกำรส่งเสริม
และยกระดับทีพ่กันัก
เดินทำง (Home 
Lodge)

1. ชุมชน ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและ
ขนำดกลำง ทีใ่หบ้ริกำรด้ำนทีพ่กัเข้ำใจ
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของทีพ่กันัก
เดินทำง (Home Lodge) จ ำนวนไม่
น้อยกวำ่ 1,000 คน
2. สถำนประกอบกำรสำมำรถพฒันำ
ศักยภำพกำรใหบ้ริกำรทีพ่กัใหม้ีคุณภำพ
มำกขึ้น จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 800 แหง่

1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

6,323,500             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 3.1

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502003 โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชนเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนท้องถิ่น โฮมสเตย์ และแหล่ง
ท่องเทีย่วชุมชน ได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพเพือ่เข้ำสู่มำตรฐำนกำร
ท่องเทีย่วไทย และมำตรฐำนกำร
ท่องเทีย่วโดยชุมชน ตลอดจนมีองค์
ควำมรู้ทีจ่ ำเป็นในกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่วมำกขึ้น ไม่น้อยกวำ่ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2564 -30 
กนัยำยน 2565

11,000,000           ค ำขอ งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 3.1

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502004 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพเพือ่
ยกระดับ
ผู้ประกอบกำรเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว ได้รับ
กำรพฒันำศักยภำพ และเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้มำกขึ้น 
ไม่น้อยกวำ่ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

7,500,000             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502005 โครงกำรพฒันำ
เส้นทำงปลดทุกข์
เติมสุข

1. สถำนประกอบกำร แหล่งท่องเทีย่ว 
และชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรหอ้งน้ ำสำธำรณะให้
ถูกต้องตำมหลักสุขอนำมัยจ ำนวนไม่
น้อยกวำ่ 500 คน
2. นักท่องเทีย่วมีควำมเชื่อมัน่ในควำม
สะอำด ปลอดภยั และเพยีง พอของ
หอ้งน้ ำสำธำรณะในกำรเดินทำง
ท่องเทีย่วภำยในประเทศ

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             ค ำขอ งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502006 โครงกำรพฒันำ
อำหำรสมุนไพรและ
กญัชำส ำหรับชุมชน

1. พฒันำเส้นทำงกำรท่องเทีย่วเชิง
อำหำรท้องถิ่นในชุมชนใหเ้กดิอตัลักษณ์
และมีมูลค่ำเพิม่
2. ชุมชน มีศักยภำพและองค์ควำมรู้
เพิม่มำกขึ้นสำมำรถพฒันำตนเองได้

1 ตุลำคม 2564 -30 
กนัยำยน 2565

3,000,000             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : ขอใหเ้พิม่
กำรเล่ำเร่ืองอำหำร

ประเภทนีดี้ต่อสุขภำพ
อย่ำงไร

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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  

MS1.1 , MS5.1  MS1.5  
MS1 MS2 MS3 MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502007 โครงกำรพฒันำ
ยกระดับมำตรฐำน
กำรใหบ้ริกำรของ
บุคลำกรกำร
ท่องเทีย่วไทยเพือ่
รองรับกำรท่อง เทีย่ว
วถิีใหม่ (New 
Normal)

ผู้ประกอบกำร บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเทีย่ว และชุมชนท่องเทีย่ว ได้รับ
กำรพฒันำศักยภำพในกำรใหบ้ริกำร
ทำงกำรท่องเทีย่วเพือ่รองรับกำร
ท่องเทีย่ววถิีใหม่ (New Normal)

1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

66,681,600           เงินกูภ้ำยใต้ พ.ร.ก. MS 1.3 หมำยเหตุ : ขอเพิม่
หวัข้อผู้สัมผัสอำหำร 

และผู้ประกอบกำรต้อง
เสนอวำ่ท้องถิ่นมีอะไรที่

เป็น Happt Model

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502008 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพเพือ่
ยกระดับ 
ผู้ประกอบกำรเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

จดัท ำหลักสูตรเพือ่ใช้ในกำรอบรมผู้ให้
บริกำรทีสั่มผัสนักท่องเทีย่วโดยตรง ให้
สำมำรถบริกำรด้วยควำมสะอำด 
ปลอดภยั เป็นธรรม รองรับวถิีใหม่ New
 Normal

1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

3,000,000             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502009  โครงกำรส่งเสริม
และยกระดับ
ศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเทีย่ว

1. อบรมผู้ใหบ้ริกำรทีสั่มผัสนัก 
ท่องเทีย่วโดยตรง ใหส้ำมำรถบริกำร
ด้วยควำมสะอำด ปลอดภยั เป็นธรรม 
รองรับวถิีใหม่ New Normal
2.บุคลำกรภำครัฐ รัฐวสิำหกจิ ทีม่ี
ภำรกจิในกำรบริกำรนักท่องเทีย่วใหม้ี
องค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรและกำร
ใหบ้ริกำรนักท่องเทีย่ว
3.ชุมชนท่องเทีย่วมีควำมรู้ ทักษะในกำร
ตกแต่งสถำนที ่ทีพ่กั และส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกตำมอตัลักษณ์ของพืน้ที่

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

34,097,000           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502010 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเทีย่วสู่มำตรฐำน
อำเซียน

บุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่วได้รับกำร
พฒันำและยกระดับศักยภำพสู่
มำตรฐำนอำเซียน

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

34,059,020           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502011 โครงกำรกำร
ด ำเนินกำรเพือ่
รองรับกำรประกำศ
เขตพืน้ทีเ่พือ่กำร
ท่องเทีย่วในท้องถิ่น
หรือชุมชน

1. มีพืน้ทีใ่นท้องถิ่นหรือชุมชนได้รับกำร
ตรวจประเมินเขตพืน้ทีเ่พิม่ขึ้น จ ำนวน
ไม่น้อยกวำ่ 30 พืน้ที่
2. บุคลำกรในท้องถิ่นหรือชุมชน ซ่ึงจะ
ได้รับกำรประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพฒันำใหเ้ตรียมควำม
พร้อมเพือ่เป็นมัคคุเทศกท์้องถิ่น จ ำนวน
ไม่น้อยกวำ่ 200 คน

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

1,485,280             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502012 โครงกำรกำรพฒันำ
ศักยภำพและเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถของ
ธรุกจิน ำเทีย่ว
มัคคุเทศก ์และผู้น ำ
เทีย่ว เพือ่รองรับกำร
ท่องเทีย่ววถิีใหม่

1. มีเส้นทำงกำรน ำเทีย่วของผู้ประกอบ
ธรุกจิน ำเทีย่วและมัคคุเทศก ์รองรับกำร
ท่องเทีย่ววถิีใหม่จ ำนวน 5 เส้นทำง
2. ผู้ประกอบธรุกจิน ำเทีย่ว มัคคุเทศก ์
ผู้น ำเทีย่ว และผู้อยู่ในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 
ได้รับกำรฝึก อบรม พฒันำองค์ควำมรู้ 
เพือ่รองรับกำรท่องเทีย่ววถิีใหม่ จ ำนวน
 10 เร่ือง/หลักสูตร จ ำนวน 1,000  คน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๕

17,000,000           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.3 หมำยเหตุ : ปรับเพิม่
เส้นทำงท่องเทีย่ว 

Happy Model 2. ให้
ใช้ค ำวำ่โมเดลอำรมณ์ดี
มีควำมสุข (Happy 

Model) แทนค ำวำ่ วถิี
ใหม่

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502013 โครงกำรกำรจดัอบรม
เสริมสร้ำงและ
พฒันำสมถรรนะ
มัคคุเทศกเ์ฉพำะทำง
ใหม้ีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวตักรรม
และผลิตภณัฑ์
ทำงกำรท่องเทีย่ว

อบรมพฒันำศักยภำพมัคคุเทศก ์และ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่วใหม้ีองค์
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำรท่องเทีย่วเชิง
สุขภำพ และสำมำรถเป็นวทิยำกรผู้สอน
ด้ำนกำรท่องเทีย่วด้ำนสุขภำพได้

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

2,860,920             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502014 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชนเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนท่องเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

9,000,000             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502015 โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพกำรบริหำร
จดักำรและสร้ำง
เครือข่ำยกำรพฒันำ
แหล่งท่องเทีย่วสู่
ควำมยั่งยืน

สร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรในแหล่ง
ท่องเทีย่วใหไ้ด้รับกำรพฒันำและมีองค์
ควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรแหล่ง
ท่องเทีย่วทีดี่ สร้ำงควำมประทับใจต่อ
นักท่องเทีย่วเพิม่มำกขึ้น

1 ตุลำคม 2563 – 30
 กนัยำยน 2564

5,000,000             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502016 โครงกำรพฒันำอตั
ลักษณ์เมืองเพือ่
ส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่วอย่ำง
สร้ำงสรรค์

สร้ำง/ฟืน้ฟ ูอตัลักษณ์ในพืน้ทีเ่มือง/
อ ำเภอ/ชุมชน/ย่ำน ใหม้ีควำม
สอดคล้องกบับริบทโดยรอบ เพือ่ให้
แหล่งท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีน่่ำจดจ ำ มีควำม
โดดเด่น

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

3,000,000             โครงกำรส ำคัญปี 
2565 ของ สศช.

MS 1.4

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502017 โครงกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่ว Caravan 
and Camping

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือกำรพฒันำ
แหล่งท่องเทีย่วเพือ่รองรับรถบ้ำนและ
แคมป์ปิง้ทัง้หมด พร้อมทัง้ส่งเสริม
กจิกรรมและแนวทำงกำรท่องเทีย่วรถ
บ้ำนและแคมป์ปิง้ทีค่ ำนึงถึงกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและกำรสัมพนัธก์บัชุมชนใน
ด้ำนกำรเศรษฐกจิและสังคมมำกทีสุ่ด

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

20,000,000           ค ำของบ ประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 3.1 หมำยเหตุ : ควรเพิม่
รำยละเอยีดเร่ืองกฎที่
ควรปฏบิัติ มำตรฐำน
พืน้ทีจ่อดรถ และกำร
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
ส ำหรับนักท่องเทีย่ว
ทีม่ำจำกต่ำงประเทศ

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502018 โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชน เพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนท่องเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.2

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502019 โครงกำรยกระดับ
ชุมชนโครงกำรโคก
หนองนำ โมเดล ให้
เป็นชุมชนท่องเทีย่ว
ต้นแบบ

ชุมชนท่องเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.2

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502020 โครงกำรศึกษำแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงควำม
เชื่อและจติวญิญำณ
ประเภท มูเตลู

1. แหล่งท่องเทีย่วเชิงควำมเชื่อและจติ
วญิญำณ ซ่ึงหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง
สำมำรถน ำแผนพฒันำกำรท่องเทีย่ว
เชื่อมโยงฯ ไปใช้ในกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่วในพืน้ทีไ่ด้อย่ำงมีประสิทธภิำพ
2. แหล่งท่องเทีย่วเชิงควำมเชื่อและจติ
วญิญำณได้รับกำรประชำสัมพนัธใ์หเ้ป็น
ทีรู้่จกัของนักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. แหล่งท่องเทีย่วเชิงควำมเชื่อและจติ
วญิญำณ และพืน้ทีเ่ชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรท่องเทีย่วเพิม่สูงขึ้น.
4. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย่วรูปแบบ
ใหม่ ทีส่่งเสริมกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ และ
เกดิกำรกระจำย

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : หำกเปล่ียน
ชื่อโครงกำรได้ขอให้

เปล่ียนจำก มูเตลู เป็น 
ศรัทธำทัวร์

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502021 โครงกำรอำบน้ ำพุ
ร้อนมำกอ่นเมือง
ท่องเทีย่ววถิีใหม่ใส่
ใจสุขภำพ จงัหวดั
ระนอง

เกดิแนวทำงกำรพฒันำพฒันำแหล่งน้ ำพุ
ร้อนธรรมชำติทีม่ีมำตรฐำน สำกล และ
ถูกน ำไปเป็นต้นแบบในกำรพฒันำแหล่ง
ท่องเทีย่วน้ ำพรุ้อนธรรมชำติอืน่ ต่อไป

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

15,000,000           โครงกำรส ำคัญปี 
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502022 โครงกำรพฒันำ
เส้นทำงท่องเทีย่ว
น้ ำพรุ้อน

แหล่งท่องเทีย่วน้ ำพรุ้อนและแหล่ง
ท่องเทีย่วเชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุน พฒันำและประชำสัมพนัธ์

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             โครงกำรส ำคัญปี 
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502023 โครงกำรพฒันำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันกำรท่องเทีย่ว
เชิงสุขภำพ

1. ผู้ประกอบกำร ทัง้ภำครัฐ เอกชน 
และบุคลำกรทีเ่กีย่วข้อง สำมำรถใช้เป็น
เคร่ืองมือกำรพฒันำคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพมำก
ยิ่งขึ้น เป็นแรงจงูใจใหน้ักท่องเทีย่วมำ
ใช้บริกำร ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพิม่รำยได้ใน
ภำคกำรท่องเทีย่วและรำยได้รวมของ
ประเทศมำกขึ้น
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ใหก้บัผู้ประกอบกำรใหไ้ด้มำตรฐำน
เทียบเท่ำระดับสำกล

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

10,000,000           โครงกำรส ำคัญปี 
2565 ของ สศช.

MS 2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมการปกครอง BR0502024 แกไ้ขเพิม่เติมร่ำง
กฎกระทรวงก ำหนด
ประเภทและ
หลักเกณฑ์กำร
ประกอบธรุกจิ
โรงแรม ....

1. เพิม่เติมหลักเกณฑ์เง่ือนไขส ำหรับ
โรงแรมทีห่อ้งพกัมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมทีม่ีหอ้งพกัลักษณะเป็น
แพลอยหรือส่ิงลอยน้ ำทีอ่ยู่ประจ ำที่
3. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมทีห่อ้งพกัมีลักษณะเป็น
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมทีห่อ้งพกัมีลักษณะเป็น
บ้ำนต้นไม้ รถบ้ำนและสถำนทีพ่กัทีม่ี
รูปแบบพเิศษอืน่ๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 0 MS 3.1

กรมพลศึกษา BR0502025 โครงกำรวิ่ง 7 เขื่อน 
กระตุ้นเศรษฐกจิไทย 
(*เสนอขอ
งบประมำณภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2565)

กจิกรรมท่องเทีย่วเชิง
สุขภำพเพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ
ในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย โดยจดัวิ่ง
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภมูิพล เขื่อนสิริกติติ์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนอบุลรัตน์ และเขื่อน
จฬุำภรณ์

ม.ค. - ธ.ค. 65           24,000,000  ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ

ขอรับจดัสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเป็น)

MS 1.2

กรมศุลกากร BR0502026 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วธิกีำร และเง่ือนไข
เกีย่วกบัเรือส ำรำญ
และกฬีำ ตำม
ประเภท 3 (ค) ภำค 
4 ของทีไ่ด้รับกำร
ยกเวน้อำกร โดยให้
สิทธปิระโยชน์ทำง
ภำษใีหแ้ก่
นักท่องเทีย่วซ่ึงน ำ
เรือยอร์ชเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัร ด้ำน
กำรขยำยระยะกำร
จอดเรือ

ตุลำคม 2563 - 
กนัยำยน 2564

MS 5.1

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0502027 โครงกำร ส่งเสริม
และพฒันำกำร
ท่องเทีย่ววถิีเกษตร

เพือ่ส่งเสริมและพฒันำแหล่งท่องเทีย่ว
วถิีเกษตรหรือแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร
ใหม้ีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเทีย่ว
 สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ใหก้บั
เกษตรกรและชุมชน และ
 เพือ่ยกระดับแหล่งท่องเทีย่วแหล่ง
ท่องเทีย่ววถิีเกษตรหรือแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรใหไ้ด้มำตรฐำน เป็นทีย่อมรับ
ในตลำดกำรท่องเทีย่ว

ต.ค.63- ก.ย. 64        3,568,800.00 งบประมำณแผ่นดิน 
ปี 2564

MS 1.2

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0502028 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำกำรท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร

 เพือ่ส่งเสริมและพฒันำแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรใหม้ีศักยภำพในกำรรองรับ
นักท่องเทีย่ว 
 เพือ่สร้ำงต้นแบบแหล่งท่องเทีย่วเชิง
เกษตร
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเทีย่วเชิง
เกษตรใหเ้กดิควำมร่วมมือและเกือ้กลูกนั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 19,793,000 เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0502029 โครงกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ

ผลผลิต (Output) 
1. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์ของมำตรฐำน
ธรุกจิบริกำรเพือ่สุขภำพ

ผลลัพธ ์(Outcome) 
1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงบริกำร
เพือ่ส่งเสริมสุขภำพ (Wellness Hub) 
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และสร้ำงมูลค่ำเพิม่เชิงเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ ควำมงำม 
และแพทย์แผนไทย
3. มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิสุขภำพ 
และสร้ำงรำยได้ใหก้บัประเทศไทย

เมษำยน 2564 - 
กนัยำยน 2565

3,000,000            MS 2.2

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย BR0502030 ต.ค. 64 - ก.ย. 65           35,000,000  เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.4เป้ำหมำยโครงกำร
1. เพื่อพฒันำ/ส่งเสริม/ต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงขึน้
2 เพื่อสร้ำงสรรค์ Content สินค้ำกำร
ท่องเที่ยวในเชงิคุณค่ำ และน ำส่งให้ถงึ
กลุ่มเป้ำหมำย
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พฒันำขดี
ควำมสำมำรถของกลุ่มธรุกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรท่องเที่ยว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์และพฒันำ Content
 ไม่น้อยกวำ่ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำงท่องเที่ยวศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึน้ใหม่ ไม่น่อยกวำ่ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มธรุกจิสร้ำงสรรค์ที่เกีย่วขอ้งกบั
กำรท่องเที่ยว ไม่น้อยกวำ่ 5 พื้นที่
ผลลัพธโ์ครงกำร
1. อตัรำควำมพงึพอใจสินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model ของเจ้ำของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เขำ้ร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ร้อยละ
 75
2. อตัรำควำมพงึพอใจสินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model ของผู้ประกอบกำร
ธรุกจิน ำเที่ยวที่เขำ้ร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 75

โครงกำรพฒันำสินค้ำ
และบริกำรท่องเที่ยวให้
มีมูลค่ำเพิ่มกำร
ด ำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
ขำย ที่มีควำมสอดคล้อง
กบั Happy Model 
และสินค้ำเสนอขำย
ตำมทิศทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, 
Art & Culture, Nature
 & Adventure, Sport,
 Welness, 
Community, และ SHA
1.1 ประชมุระดมควำม
คิดเห็นด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพื่อ
รวบรวมกระแสกำร
ท่องเที่ยว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้มี
ควำมสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์และควำม
ต้องกำรของกลุ่มตลำด
เป้ำหมำยในประเทศ 
โดยเฉพำะมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ที่พกั แหล่ง
ท่องเที่ยว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร และชมุชน 
เป็นต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ขอ้มูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินศักยภำพ ควำม
น่ำสนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบั
 Tourism Trend โดย
แบ่งประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบ่งปัน
ส่ิงดีๆ ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้แก่
ด้ำนตลำดในประเทศ 
ททท. เพื่อน ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำย
ทำงกำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพฒันำ
 Content เพื่อน ำส่ง
คุณค่ำทำงกำรท่องเที่ยว
 Happy Model ที่ต่อ
ยอดทุนทำงวฒันธรรม
ท้องถิน่ เอกลักษณ์
และอตัลักษณ์ท้องถิน่ 
และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถงึสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒันำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ที่
มุง่เน้นสินค้ำและ
บริกำรที่มีควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ อำหำรถิน่ และ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ 
มำตรฐำนที่พกัโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปัญญำ
ไทย เชน่ นวดไทย สปำ
ไทย กจิกรรมและกำร
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์
ร่วมกบัชมุชน เชน่ กำร
ท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื
ภำยใต้แนวคิด 7Greens
 เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นควำ้
และรวบรวมเพื่อท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
รักษำภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในกำรเป็น
จุดหมำยปลำยตำ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 ที่ส ำคัญของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก 
(Tiop of Mind)2.2 
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำวและ
บริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวด้วยกำรเพิ่ม
มูลค่ำจำกอตัลักษณ์ ภมูิ
ปัญญำท้องถิน่  
วฒันธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ Gastronomy 
Tourism and Healthy
 Food,  Health & 
Wellness Tourism, 
Community Based 
Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เป็นต้น 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนธรุกจิ
สร้ำงสรรค์ที่เกีย่วขอ้ง
กบักำรเดินทำงและกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวทำง 
Happy Model 
โดยเฉพำะบริษทัน ำ
เที่ยวในประเทศ DMC, 
กลุ่ม YEC และ Start 
Up  เป็นต้น
3.1 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลสินค้ำ
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยว
 ตำมประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ควำมสนใจทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว
3.2 3จัดประชมุเชงิ
ปฏบิัติกำร (Workshop)
 เพื่อสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่สนองต่อ
แนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนับสนุน และพฒันำ
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวลั
อตุสำหกรรมท่องเที่ยว
ไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรม
ให้ควำมรู้และกำร
บริกำรตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้
ให้บริกำร หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งใน
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยว
3.5  จัดกจิกรรม
ส่งเสริมและพฒันำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย เพื่อ
ขบัเคล่ือนอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนินงำนด้ำน
ขอ้มูลสินค้ำท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กจิกรรมกำรขำยและ
กำรตลำดของ
หน่วยงำนพนัธมิตร
ภำครัฐและเอกชน สภำ
 สมำพนัธ ์และสมำคมที่
เกีย่วขอ้งด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ตลอดจนกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
เพื่อประเมินศักยภำพ
ของหน่วยงำนพนัธมิตร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

โครงกำรพฒันำสินค้ำ
และบริกำรท่องเที่ยวให้
มีมูลค่ำเพิ่มกำร
ด ำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
ขำย ที่มีควำมสอดคล้อง
กบั Happy Model 
และสินค้ำเสนอขำย
ตำมทิศทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, 
Art & Culture, Nature
 & Adventure, Sport,
 Welness, 
Community, และ SHA
1.1 ประชมุระดมควำม
คิดเห็นด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพื่อ
รวบรวมกระแสกำร
ท่องเที่ยว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้มี
ควำมสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์และควำม
ต้องกำรของกลุ่มตลำด
เป้ำหมำยในประเทศ 
โดยเฉพำะมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ที่พกั แหล่ง
ท่องเที่ยว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร และชมุชน 
เป็นต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ขอ้มูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินศักยภำพ ควำม
น่ำสนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบั
 Tourism Trend โดย
แบ่งประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบ่งปัน
ส่ิงดีๆ ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้แก่
ด้ำนตลำดในประเทศ 
ททท. เพื่อน ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำย
ทำงกำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพฒันำ
 Content เพื่อน ำส่ง
คุณค่ำทำงกำรท่องเที่ยว
 Happy Model ที่ต่อ
ยอดทุนทำงวฒันธรรม
ท้องถิน่ เอกลักษณ์
และอตัลักษณ์ท้องถิน่ 
และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถงึสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒันำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ที่
มุง่เน้นสินค้ำและ
บริกำรที่มีควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ อำหำรถิน่ และ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ 
มำตรฐำนที่พกัโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปัญญำ
ไทย เชน่ นวดไทย สปำ
ไทย กจิกรรมและกำร
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์
ร่วมกบัชมุชน เชน่ กำร
ท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื
ภำยใต้แนวคิด 7Greens
 เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นควำ้
และรวบรวมเพื่อท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
รักษำภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในกำรเป็น
จุดหมำยปลำยตำ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 ที่ส ำคัญของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก 
(Tiop of Mind)2.2 
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำวและ
บริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวด้วยกำรเพิ่ม
มูลค่ำจำกอตัลักษณ์ ภมูิ
ปัญญำท้องถิน่  
วฒันธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ Gastronomy 
Tourism and Healthy
 Food,  Health & 
Wellness Tourism, 
Community Based 
Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เป็นต้น 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนธรุกจิ
สร้ำงสรรค์ที่เกีย่วขอ้ง
กบักำรเดินทำงและกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวทำง 
Happy Model 
โดยเฉพำะบริษทัน ำ
เที่ยวในประเทศ DMC, 
กลุ่ม YEC และ Start 
Up  เป็นต้น
3.1 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลสินค้ำ
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยว
 ตำมประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ควำมสนใจทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว
3.2 3จัดประชมุเชงิ
ปฏบิัติกำร (Workshop)
 เพื่อสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่สนองต่อ
แนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนับสนุน และพฒันำ
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวลั
อตุสำหกรรมท่องเที่ยว
ไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรม
ให้ควำมรู้และกำร
บริกำรตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้
ให้บริกำร หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งใน
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยว
3.5  จัดกจิกรรม
ส่งเสริมและพฒันำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย เพื่อ
ขบัเคล่ือนอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนินงำนด้ำน
ขอ้มูลสินค้ำท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กจิกรรมกำรขำยและ
กำรตลำดของ
หน่วยงำนพนัธมิตร
ภำครัฐและเอกชน สภำ
 สมำพนัธ ์และสมำคมที่
เกีย่วขอ้งด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ตลอดจนกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
เพื่อประเมินศักยภำพ
ของหน่วยงำนพนัธมิตร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

โครงกำรพฒันำสินค้ำ
และบริกำรท่องเที่ยวให้
มีมูลค่ำเพิ่มกำร
ด ำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
ขำย ที่มีควำมสอดคล้อง
กบั Happy Model 
และสินค้ำเสนอขำย
ตำมทิศทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, 
Art & Culture, Nature
 & Adventure, Sport,
 Welness, 
Community, และ SHA
1.1 ประชมุระดมควำม
คิดเห็นด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพื่อ
รวบรวมกระแสกำร
ท่องเที่ยว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้มี
ควำมสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์และควำม
ต้องกำรของกลุ่มตลำด
เป้ำหมำยในประเทศ 
โดยเฉพำะมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ที่พกั แหล่ง
ท่องเที่ยว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร และชมุชน 
เป็นต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ขอ้มูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินศักยภำพ ควำม
น่ำสนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบั
 Tourism Trend โดย
แบ่งประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบ่งปัน
ส่ิงดีๆ ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้แก่
ด้ำนตลำดในประเทศ 
ททท. เพื่อน ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำย
ทำงกำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพฒันำ
 Content เพื่อน ำส่ง
คุณค่ำทำงกำรท่องเที่ยว
 Happy Model ที่ต่อ
ยอดทุนทำงวฒันธรรม
ท้องถิน่ เอกลักษณ์
และอตัลักษณ์ท้องถิน่ 
และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถงึสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒันำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ที่
มุง่เน้นสินค้ำและ
บริกำรที่มีควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ อำหำรถิน่ และ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ 
มำตรฐำนที่พกัโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปัญญำ
ไทย เชน่ นวดไทย สปำ
ไทย กจิกรรมและกำร
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์
ร่วมกบัชมุชน เชน่ กำร
ท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื
ภำยใต้แนวคิด 7Greens
 เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นควำ้
และรวบรวมเพื่อท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
รักษำภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในกำรเป็น
จุดหมำยปลำยตำ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 ที่ส ำคัญของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก 
(Tiop of Mind)2.2 
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำวและ
บริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวด้วยกำรเพิ่ม
มูลค่ำจำกอตัลักษณ์ ภมูิ
ปัญญำท้องถิน่  
วฒันธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ Gastronomy 
Tourism and Healthy
 Food,  Health & 
Wellness Tourism, 
Community Based 
Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เป็นต้น 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนธรุกจิ
สร้ำงสรรค์ที่เกีย่วขอ้ง
กบักำรเดินทำงและกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวทำง 
Happy Model 
โดยเฉพำะบริษทัน ำ
เที่ยวในประเทศ DMC, 
กลุ่ม YEC และ Start 
Up  เป็นต้น
3.1 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลสินค้ำ
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยว
 ตำมประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ควำมสนใจทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว
3.2 3จัดประชมุเชงิ
ปฏบิัติกำร (Workshop)
 เพื่อสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่สนองต่อ
แนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนับสนุน และพฒันำ
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวลั
อตุสำหกรรมท่องเที่ยว
ไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรม
ให้ควำมรู้และกำร
บริกำรตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้
ให้บริกำร หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งใน
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยว
3.5  จัดกจิกรรม
ส่งเสริมและพฒันำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย เพื่อ
ขบัเคล่ือนอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนินงำนด้ำน
ขอ้มูลสินค้ำท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กจิกรรมกำรขำยและ
กำรตลำดของ
หน่วยงำนพนัธมิตร
ภำครัฐและเอกชน สภำ
 สมำพนัธ ์และสมำคมที่
เกีย่วขอ้งด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ตลอดจนกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
เพื่อประเมินศักยภำพ
ของหน่วยงำนพนัธมิตร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ททท.)

BR0502031 ตุลำคม 2564 - กนัยำยน
 2565

58,000,000 เสนอขอต้ังงบ ปี65 MS 1.2 และ
MS 1.5 

 - เป้ำหมำย 
1. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว โดยกำรสร้ำงสรรค์เร่ืองรำว 
กจิกรรมหรือผลิตภณัฑ์จำกภมูิปัญญำด้ังเดิม
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้ำนประเพณี 
วฒันธรรม สถำปัตยกรรม อำหำร และวถิชีวีติ
ของคนในท้องถิน่
2.เพื่อผลักดันให้เจ้ำของแหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชมุชนสำมำรถพฒันำสินค้ำ
และบริกำรกำรท่องเที่ยวด้วยภมูิปัญญำ
ท้องถิน่และทุนทำงวฒันธรรม
3. เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งท่องเที่ยว/ผู้ประกอบกำร/ชมุชนในกำร
น ำนวตักรรมเขำ้มำใชใ้นกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว
ผลผลิต
1. จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/เส้นทำงท่องเที่ยวที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งน้อย 10 พื้นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของแหล่งและ 
บริกำรท่องเที่ยว ผู้ประกอบธรุกจิน ำเที่ยว  
ด้ำนตลำดในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำง ท่องเที่ยวที่สร้ำงสรรค์ภำยใต้
 Happy Modelอยำ่งน้อยร้อยละ 75

โครงกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนินงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
จัดประชมุ เพื่อประเมิน
ศักยภำพและคัดเลือก
สินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอตัลักษณ์ สะท้อน
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและ
บริกำร Happy Model
 กนิดี อยูดี่ ออกก ำลัง
กำยดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ
 ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำขอ้มูล สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำทิ ชมุชน
สร้ำงสุข อำหำรถิน่
สุขภำพดี สมุนไพร
ท้องถิน่เพื่อสุขภำพ เป็น
ต้น
3. กจิกรรมระดมควำม
คิดเห็นในกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกบั 
เจ้ำของแหล่ง ชมุชน 
หน่วยงำนพนัธมิตร (Co
 Creation)   อำทิ กำร
สร้ำงสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว กำรเชือ่มโยง
เส้นทำงท่องเที่ยว 
โปรแกรมท่องเที่ยว
ตัวอยำ่งเพื่อน ำเสนอขำย
 เป็นต้น
4. กจิกรรมทดสอบ
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) 
โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธรุกจิ
ท่องเที่ยวและ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ 
อำทิ บริษทัน ำเที่ยว 
บริษทัทัวร์ ไกด์ท้องถิน่ 
Blogger Celebrity 
เป็นต้น
5 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธสิ์นค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ
 Online และ Offline 
เพื่อให้หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง /นักท่องเที่ยว
 /ประชำชนทั่วไป ได้
น ำไปใชอ้ำ้งองิและเป็น
ขอ้มูลน ำเสนอขำยต่อไป
6 เพิ่มขดีควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้กบั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชมุชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและวฒันธรรม 
ภำยใต้ Happy Model 
 เพื่อต่อยอดกำรท ำงำน
และเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ให้กบัสินค้ำที่ได้รับกำร
พฒันำแล้ว โดยเขำ้
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั้งแบบ 
Online และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

การกีฬาแหง่ประเทศไทย BR0502032 โครงกำรกำร
สนับสนุนและจดักำร
แข่งขันกจิกรรมกฬีำ
เพือ่ส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่ว (Sports 
Tourism)

จดักำรแข่งขันกฬีำระดับ World Class 
และ World Mass อำทิ Moto GP /
Muay Thai To the World /
สนับสนุนกำรจดักำรแข่งขันวิ่งมำตรฐำน
ระดับโลก (World Athletics Label 
Road Races) / สนับสนุนกำรจดักำร
แข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running)/ 
สนับสนุนกำรจดักำรแข่งขันรำยกำรไตร
กฬีำ (TRIATHLON)/ สนับสนุนกำร
จดักำรแข่งขัน สปำตัน (SPARTON)

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

381,824,800 MS 1.2

ส านักงาน ป.ย.ป. BR0502033 ด ำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่ป็น
อปุสรรคต่อกำร
ประกอบอำชีพและ
กำรด ำเนินธรุกจิของ
ประชำชน ประเด็น
กำรท่องเทีย่วและ
กำรท่องเทีย่วเชิง
สุขภำพ

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

ไม่ใช้งบประมำณ MS 2.1

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502034 โครงกำรพฒันำศูนย์
ข้อมูลดิจทิัลเพือ่กำร
ท่องเทีย่วและบริกำร
ของประเทศไทย

ปรับปรุง และพฒันำข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเทีย่วเชิงดิจทิัลทีม่ีคุณภำพ เพือ่
ใหบ้ริกำรแกน่ักท่องเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

30,000,000           โครงกำรทีไ่ด้รับกำร
จดัสรร ตำม พรบ ปี

64

MS 1.5

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502035 กำรยกระดับข้อมูล
ดิจทิัลเพือ่กำร
ท่องเทีย่วและบริกำร
ของไทยใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล

เพือ่ยกระดับข้อมูลดิจทิัลทีเ่กีย่วกบักำร
ท่องเทีย่วและบริกำรของประเทศไทยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตำม
ข้อก ำหนดหรือข้อแนะน ำขององค์กร
ระหวำ่งประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

10,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502036 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำฐำนข้อมูล
ดิจทิัลด้ำนกำร
ท่องเทีย่ว

ปรับปรุง และพฒันำฐำนข้อมูลกลำง 
(National Tourism Centralized 
Database for Services) 
จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และระบบ
ต่ำงๆ ภำยใต้ระบบดิจทิัลเพือ่กำร
ท่องเทีย่วใหม้ีควำมสมบูรณ์

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

15,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5

โครงกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนินงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
จัดประชมุ เพื่อประเมิน
ศักยภำพและคัดเลือก
สินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอตัลักษณ์ สะท้อน
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและ
บริกำร Happy Model
 กนิดี อยูดี่ ออกก ำลัง
กำยดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ
 ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำขอ้มูล สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำทิ ชมุชน
สร้ำงสุข อำหำรถิน่
สุขภำพดี สมุนไพร
ท้องถิน่เพื่อสุขภำพ เป็น
ต้น
3. กจิกรรมระดมควำม
คิดเห็นในกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกบั 
เจ้ำของแหล่ง ชมุชน 
หน่วยงำนพนัธมิตร (Co
 Creation)   อำทิ กำร
สร้ำงสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว กำรเชือ่มโยง
เส้นทำงท่องเที่ยว 
โปรแกรมท่องเที่ยว
ตัวอยำ่งเพื่อน ำเสนอขำย
 เป็นต้น
4. กจิกรรมทดสอบ
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) 
โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธรุกจิ
ท่องเที่ยวและ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ 
อำทิ บริษทัน ำเที่ยว 
บริษทัทัวร์ ไกด์ท้องถิน่ 
Blogger Celebrity 
เป็นต้น
5 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธสิ์นค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ
 Online และ Offline 
เพื่อให้หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง /นักท่องเที่ยว
 /ประชำชนทั่วไป ได้
น ำไปใชอ้ำ้งองิและเป็น
ขอ้มูลน ำเสนอขำยต่อไป
6 เพิ่มขดีควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้กบั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชมุชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและวฒันธรรม 
ภำยใต้ Happy Model 
 เพื่อต่อยอดกำรท ำงำน
และเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ให้กบัสินค้ำที่ได้รับกำร
พฒันำแล้ว โดยเขำ้
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั้งแบบ 
Online และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502037 โครงกำรพฒันำและ
ยกรับดับข้อมูลเชิง
ดิจทิัล

พฒันำและยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ของระบบ TIC และยกระดับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกกระทรวงเข้ำสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

25,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502038 เผยแพร่และสร้ำง
ควำมเข้ำใจกำรใช้ค ำ
จ ำกดัควำมของ 
Wellness ๔ ด้ำน

หน่วยงำนด้ำนกำรท่องเทีย่ว เครือข่ำย
ภำคกำรท่องเทีย่ว และผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรท่องเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

                      -    โครงกำรทีไ่ด้รับกำร
จดัสรร ตำม พรบ ปี

64

MS 1.1

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502039 กำรก ำหนดแนวทำง 
เพือ่รองรับธรุกจิ
เกีย่วกบัเศรษฐกจิ
แบ่งบัน (sharing 
Economy) จำก
ดิจทิัลแพรตฟอร์ม 
อย่ำงยั่งยืน

เป้ำหมำย
ภำครัฐ เอกชน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง จ ำนวน
 50 คน (2 คร้ัง)                             
  
ผลผลิต
1. มีแนวทำงหรือมำตรกำรเพือ่รองรับ
ธรุกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบ่งบัน (sharing
 Economy) จำกดิจทิัลแพรตฟอร์ม เช่น
 Airtbnb หรือ Grab  
2. มีหน่วยงำนทีรั่บผิดชอบทัง้กำรก ำกบั
ดูแล กำรจดทะเบียน รวมถึงกำรจำ้งงำน 
ผลลัพธ ์
ธรุกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบ่งบัน (sharing
 Economy) จำกดิจทิัลแพรตฟอร์ม เช่น
 Airtbnb หรือ Grab สำมำรถกำร
ด ำเนินกจิกำรได้อย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง 
รัฐบำลสำมำรถจดัเกบ็ภำษ ีท ำใหม้ี
รำยได้เพิม่ขึ้น

ประจ ำปีงบประมำณ 
2565         

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
 65)

300,000              งบด ำเนินงำน MS 3.2

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR0502040 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพ
อตุสำหกรรม
ภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์

เป้ำหมำย :
เชงิปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์และวดิีทัศน์
อยำ่งน้อย 12 องค์ควำมรู้ (หัวขอ้กำรอบรม
อำจปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม
2. มีผู้เขำ้ร่วมกติกรรมพฒันำศักยภำพ
บุคลำกรและได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์
และวดิีทัศน์อยำ่งน้อย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์และเทศกำล
อตุสำหกรรมสำรัตถะระดับนำนำชำติ ใน
ประเทศไทย
4. ได้เขำ้ร่วมงำนเทศกำลภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์ในต่ำงประเทศ อยำ่งน้อย 3 ประเทศ
5. มีกจิกรรมเจรจำหำรือเพื่อกำรจัดท ำควำม
ตกลงกำรร่วมลงทุนด้ำนภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์ระดับทวภิำคี อยำ่งน้อย 1 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชัน่ และผลงำนวดิี
ทัศน์ ที่มีเนือ้หำส่งเสริมประวติัศำสตร์ชำติไทย
 และศิลปวฒันธรรม กำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 10 เร่ือง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564

25,568,000 งบจดัสรร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564

MS 4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR0502041 โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พฒันำศักยภำพ
อตุสำหกรรม
ภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565

80,240,000 ข้อเสนองบประมำณ
พ.ศ. 2565

MS 4.2

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR0502042 โครงกำรศึกษำวจิยั
เพือ่แกไ้ขปรับปรุง
พระรำชบัญญติั
ภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์ พ.ศ. 2551

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565

10,000,000 เสนอของบประมำณ
 พ.ศ. 2565

MS 4.5เป้ำหมำย :
1. ศึกษำ วเิครำะห์ และเปรียบเทียบ
กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรบังคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และวดิีทัศน์ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วเิครำะห์ และเปรียบเทียบเกีย่วกบั
กำรปรับตัว
3. วเิครำะห์กฎหมำยวำ่ด้วยภำพยนตร์และ
วดิีทัศน์เพื่อแกไ้ขสภำพปัญหำที่ผู้ด ำเนินกำร
ค้นพบรวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ
ผลผลิต :
1. ร่ำงกฎหมำยวำ่ด้วยภำพยนตร์และวดิีทัศน์
ที่สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลลัพท์ : 
1. มีกฎหมำยที่เอือ้ต่อกำรส่งเสริม
อตุสำหกรรมภำพยนตร์และวดิีทัศน์ และ
ผลักดันอตุสำหกรรมภำพยนตร์และวดิีทัศน์
ไทยให้เป็นอตุสำหกรรมหลักในกำรพฒันำ
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ
2. กฎหมำยได้รับกำรแกไ้ขปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน ไม่เป็น
อปุสรรคต่อกำรด ำรงชวีติ หรือกำรประกอบ
อำชพีโดยไม่ชกัชำ้ และไม่เป็นภำระแก่
ประชำชน รวมทั้งสำมำรถเขำ้ใจกฎหมำยได้
ง่ำย เพื่อปฏบิัติตำมกฎหมำยได้อยำ่งถกูต้อง
3. หน่วยงำนรัฐมีกลไกและมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรงำนภำพยนตร์และวดิีทัศน์ที่
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธภิำพและสอดคล้อง

เป้ำหมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์อย่ำงน้อย 13 องค์ควำมรู้ (หวัข้อ
กำรอบรมอำจปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกติกรรมพฒันำศักยภำพ
บุคลำกรและได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวดิีทัศน์อย่ำงน้อย 500 
คน 
3. จดัเทศกำรภำพยนตร์และเทศกำล
อตุสำหกรรมสำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำลภำพยนตร์และ
วดิีทัศน์ในต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 
ประเทศ
5. มีกจิกรรมเจรจำหำรือเพือ่กำรจดัท ำ
ควำมตกลงกำรร่วมลงทุนด้ำน
ภำพยนตร์และวดิีทัศน์ระดับทวภิำคี
อย่ำงน้อย 2 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น และผลงำน
วดิีทัศน์ ทีม่ีเนือ้หำส่งเสริม
ประวติัศำสตร์ชำติไทย และ
ศิลปวฒันธรรม กำรท่องเทีย่วของ
ประเทศไทย 10 เร่ือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502043 1 ต.ค.64-
30 ก.ย.65

25,000,000           ได้รับจดัสรร
งบประมำณปี 2564 
และขอรับจดัสรรในปี

 2565

MS 4.1

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502044 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 122,000,000         ได้รับจดัสรร
งบประมำณปี 2564 
และขอรับจดัสรรในปี

 2565

MS 1.4

โครงกำรพฒันำทุน
วฒันธรรมท้องถิ่นสู่
กำรสร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding) /กำร
ด ำเนินงำน กจิกรรม
ที ่1 กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เป้ำหมำยเพือ่พฒันำ
เป็นเมืองสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่2  
กจิกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิด
กำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม และกำร
กระตุ้นพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Co-create Test 
Day) กจิกรรมที ่3 
กำรท ำเร่ืองรำวย่ำน
สร้ำงสรรค์ (Creative
 District 
Storytelling) 
กจิกรรมที ่4 งำน
เผยแพร่กจิกรรม
เครือข่ำยกจิกรรมที ่5
 กำรเพิม่พืน้ทีเ่มือง
สร้ำงสรรค์

เป้ำหมำย 1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน 8 พื้นที่ 2. จ ำนวนจังหวดั
ที่น ำทุนวฒันธรรมท้องถิน่มำพฒันำเป็น Story
 Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ (Branding) จ ำนวน 8 จังหวดั
ระดับผลลัพธ ์(Outcome)
1. เกดิพื้นที่เศรษฐกจิเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ รวมทั้งสร้ำง
ควำมเชือ่มัน่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมือ่
สถำนกำรณ์กลับมำเป็นปกติ
2. เพิ่มพื้นที่แห่งกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และวฒันธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ในกำรฟื้นฟเูศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป
ในด้ำนสุขภำวะและควำมปลอดภยั 
3. เพื่อให้จังหวดัเมืองรองสำมำรถน ำองค์
ควำมรู้และทุนทำงวฒันธรรมของท้องถิน่ มำ
สร้ำง Story Telling 
ที่สำมำรถพฒันำเป็นแบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ที่ตอบโจทยแ์นวโน้มกำรบริโภคของ
ตลำด

โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ท่องเทีย่วและกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำก
วฒันธรรมล้ำนนำ/
กำรด ำเนินงำน 
กจิกรรมที ่1 กำร
ศึกษำวจิยัและจดัท ำ
แผนทีพ่ืน้ทีย่่ำน
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Creative 
mapping) กจิกรรม
ที ่2 กำรพฒันำ
ศักยภำพ
อตุสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ย่ำนเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 3กำรจดัเทศกำล
งำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์นำนำชำติ 
(Creative Festival)
 ทีผ่ลักดัน
กำรท่องเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่4 กำร
จดัท ำเร่ืองรำว
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 
(Story-telling)

ตัวชี้วดัผลลัพธ ์(Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิ
ชุมชน สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ้นไม่
น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำร่วม
กจิกรรมยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกดิฐำนข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวำงแผน
ขับเคล่ือนและกำรติดตำมประเมินผล
กำรพฒันำอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมีประสิทธภิำพและเป็น
ระบบ
  3. เขตเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ภำคเหนือ
มีภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
โดดเด่น และมีกจิกรรมทีดึ่งดูด
นักท่องเทีย่วชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำ
เยี่ยมชมและสร้ำงรำยได้ผู้ประกอบกำร
ธรุกจิท้องถิ่นอย่ำงต่อเนือ่ง 
  4. ผู้ประกอบกำรธรุกจิสร้ำงสรรค์ 
SME และชุมชนในพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภำคเหนือ (Northern 
Economic Corridor: NEC-Creative 
LANNA) มีรำยได้และมีควำมเข้มแข็ง
ทำงธรุกจิเพิม่ขึ้น และมีผู้ประกอบกำร
ใหม่ทีเ่ข้ำสู่อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรธรุกจิ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ทีเ่พิม่ขึ้น ร้อยละ 10



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502045 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 75,000,000           ได้รับจดัสรร
งบประมำณปี 2564 
และขอรับจดัสรรในปี

 2566

MS 1.4

โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ท่องเทีย่วและกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำก
วฒันธรรมล้ำนนำ/
กำรด ำเนินงำน 
กจิกรรมที ่1 กำร
ศึกษำวจิยัและจดัท ำ
แผนทีพ่ืน้ทีย่่ำน
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Creative 
mapping) กจิกรรม
ที ่2 กำรพฒันำ
ศักยภำพ
อตุสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ย่ำนเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 3กำรจดัเทศกำล
งำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์นำนำชำติ 
(Creative Festival)
 ทีผ่ลักดัน
กำรท่องเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่4 กำร
จดัท ำเร่ืองรำว
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 
(Story-telling)

ตัวชี้วดัผลลัพธ ์(Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิ
ชุมชน สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ้นไม่
น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำร่วม
กจิกรรมยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกดิฐำนข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวำงแผน
ขับเคล่ือนและกำรติดตำมประเมินผล
กำรพฒันำอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมีประสิทธภิำพและเป็น
ระบบ
  3. เขตเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ภำคเหนือ
มีภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
โดดเด่น และมีกจิกรรมทีดึ่งดูด
นักท่องเทีย่วชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำ
เยี่ยมชมและสร้ำงรำยได้ผู้ประกอบกำร
ธรุกจิท้องถิ่นอย่ำงต่อเนือ่ง 
  4. ผู้ประกอบกำรธรุกจิสร้ำงสรรค์ 
SME และชุมชนในพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภำคเหนือ (Northern 
Economic Corridor: NEC-Creative 
LANNA) มีรำยได้และมีควำมเข้มแข็ง
ทำงธรุกจิเพิม่ขึ้น และมีผู้ประกอบกำร
ใหม่ทีเ่ข้ำสู่อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรธรุกจิ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ทีเ่พิม่ขึ้น ร้อยละ 10

โครงกำร เทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ/ 
กำรด ำเนินงำน (1) 
กจิกรรมเตรียมควำม
พร้อม เพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัของชมุชน
เศรษฐกจิฐำนชวีภำพ
ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์
 กจิกรรมส่งเสริม 
พฒันำบุคลำกร
สร้ำงสรรค์ 15 สำขำใน 
ภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
(Isan     Creator) (3) 
กจิกรรมส่งเสริม 
สร้ำงอตัลักษณ์เชงิ
วฒันธรรมที่โดดเด่น 
(ดนตรี อำหำร งำนฝีมือ)
 ภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
(Creative Culture 
value-added) 4.
กจิกรรมสร้ำงแนวร่วม
ยำ่นสร้ำงสรรค์ในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชงิบูรณำกำร  โดยกำร
สร้ำงควำมสัมพนัธก์บั
ชมุชน และเครือขำ่ย
ชมุชนในพื้นที่ผ่ำน
กจิกรรมต่ำงๆ  5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยก ำหนด
เป็นเทศกำลประจ ำปี
ของยำ่นและเมือง 
ส่งเสริมศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยวภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ  
6.สร้ำงควำมเขำ้ใจและ
ถำ่ยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธรุกจิสร้ำงสรรค์

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกจิเพิ่มขึน้จำกกำรจัดงำน
เทศกำลควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกวำ่ 225 
ล้ำนบำท 2. จ ำนวนผู้เขำ้ใชบ้ริกำรและกำร
เขำ้ถงึองค์ควำมรู้เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ 3. จ ำนวนชมุชนที่
ได้รับกำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองกำรเพิ่ม
มูลค่ำผลิตภณัฑ์ท้องถิน่ 20 ชมุชน ระดับ
ผลลัพธ ์(Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำร
เขำ้ร่วมกจิกรรมยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพฒันำกำรท่องเที่ยวเชงิบูรณำ
กำร สะท้อนอตัลักษณ์ของชมุชนต้นแบบ 
สร้ำงรำยได้หมุนเวยีนสู่ชมุชน
3. เกดิกำรรวมกลุ่มและสร้ำงอตัลักษณ์ใน
กลุ่มอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ
4. เกดิเทศกำลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธรุกจิกำรค้ำของท้องถิน่ให้เติบโต 
และสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เร่ิมต้นสร้ำงธรุกจิได้ในท้องถิน่
5. นักออกแบบและผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
ได้รับกำรส่งเสริมและพฒันำทักษะและ
ศักยภำพในด้ำนกระบวนกำรคิดเชงิออกแบบ
 ที่น ำไปต่อยอดและพฒันำสินค้ำและบริกำรที่
มีคุณภำพและตอบโจทยก์ำรใชง้ำนผู้บริโภค 
รวมทั้งเกดิกำรรวมตัวเป็นเครือขำ่ยธรุกจิ
สร้ำงสรรค์ที่เขม้แขง็



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502046 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 50,000,000           ขอรับจดัสรร
งบประมำณปี  2565

MS 1.4โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอตัลักษณ์พื้นที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / 
กำรด ำเนินงำน 1. สร้ำง
พนัธมิตรและเครือขำ่ย
กำรจัดงำนเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม จำก14 
จังหวดัของภำคใต้  โดย
กำรระดมควำมคิดเห็นสู่
แนวคิดหลักของกำรจัด
งำน เพื่อให้รูปแบบกำร
งำนเทศกำลและผลลัพธ์
เป็นตัวขบัเคล่ือน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธรุกจิ
ในจังหวดัต่ำงๆ อยำ่ง
ยัง่ยนื 2.  ส่งเสริมกำร
จ้ำงงำน และยกระดับ
ผลิตภณัฑ์และบริกำร
สร้ำงสรรค์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรSMEs 
กลุ่มธรุกจิสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวสิำหกจิชมุชน
ภำคใต้ เพื่อเป็น
กจิกรรมน ำร่องในกำร
สร้ำงเครือขำ่ยกำร
ท ำงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม
 และกระตุ้นกำร
ท่องเที่ยว  กอ่นกำรจัด
งำนเทศกำลฯ  จัดงำน
เทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อตัลักษณ์
ภำคใต้   เป็นกลไกกำร
ขยำยโอกำสทำงธรุกจิ
ใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบกำรและ
อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์
ในท้องถิน่ รวมทั้งบ่ม
เพำะควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำพื้นที่เมือง
สร้ำงสรรค์และน ำเสนอ
ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่
ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
 เพื่อเพิ่มศักยภำพกำร
ดึงดูดนักท่องเที่ยวยคุ
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กจิกรรม

1. จัดงำนเทศกำลงำนสร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม  จ ำนวน 1 คร้ัง 2. จ ำนวน
ผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมและเขำ้ถงึขอ้มูล Online 
และ Offline จ ำนวน 100,000 รำย 3. มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิ ไม่น้อยกวำ่ 100 ล้ำนบำท
ตัวชีว้ดัผลลัพธ ์(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำร
เขำ้ร่วมกจิกรรมยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและธรุกจิในพื้นที่จัด
เทศกำล (อำทิ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรม
ที่พกั ฯลฯ )  สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน้ไม่
น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร และกำรร่วมงำน
เทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำนเทศกำล 
และกจิกรรมต่ำงๆ ซ่ึงเป็นภำพลักษณ์ใหม่ 
กอ่ให้เกดิควำมหลำกหลำยของสินค้ำกำร
ท่องเที่ยวภำคใต้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502047 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 27,000,000           ขอรับจดัสรร
งบประมำณปี  2565

MS 1.4โครงกำรส่งเสริมพื้นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ผ่ำนประวติัศำสตร์อนั
ดำมัน/กำรด ำเนินงำน 1.
 ก ำหนดพื้นที่เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์  โดยมุง่เน้น 
พื้นที่ยำ่นเมืองเกำ่/ 
ยำ่นพำณิชยเ์กำ่ ของ
จังหวดั เพื่อจัดท ำ
ขอบเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำศักยภำพพื้นที่
  ประวติัศำสตร์  กำร
รวบรวบ mapping 
สินทรัพยส์ ำคัญของพื้นที่
  ตลอดจนกลุ่มผู้คนที่มี
บทบำทในกำรขบัเคล่ือน
เมืองจำกอดีตถงึปัจจุบัน
  กลไกที่เอือ้ต่อกำร
ส่งเสริมให้เกดิเป็นพื้นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  
อำทิ เทศบัญญัติ  กำร
ควบคุมอำคำรและกำร
กอ่สร้ำง ผังเมือง เป็นต้น
 2. จ ำแนกกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ฯ 
เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำง
เครือขำ่ยพนัธมิตรกำร
ขบัเคล่ือน และกำร
ออกแบบกจิกรรม
สร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คน
ได้อยำ่งตรงประเด็น  3.
 กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
กบักลุ่มนักสร้ำงสรรค์
และธรุกจิของยำ่นเมือง
เกำ่  ผ่ำนสมำคม
สร้ำงสรรค์มืออำชพี 
อำทิ  สมำคมชำ่งภำพ  
สมำคมสถำปนิก 
สมำคมออกแบบ
ผลิตภณัฑ์/ เรขศิลป์  
เพื่อเป็นส่ือกลำงกำร
น ำเอำทุนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกบั 
สินทรัพยเ์ดิมในพื้นที่ 4.
กจิกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพื้นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  
เพื่อกระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพื้นที่
เมืองเกำ่ ทั้ง 5 จังหวดั

1. จ ำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็น
พื้นที่น ำร่องเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  จ ำนวน 5 
พื้นที่ 2. จ ำนวนครัวเรือนต่อชนุชม /พื้นที่น ำ
ร่อง ที่ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนธรุกจิ 
จ ำนวน 250 รำย/5พื้นที่ 3. จ ำนวนกจิกรรม
สร้ำงสรรค์ที่จัดขึน้ในพื้นที่ จ ำนวน 5 คร้ัง 
ตัวชีว้ดัผลลัพธ ์(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำก
จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร/กำรเขำ้ร่วม
กจิกรรม
2. เกดิกำรก ำหนดพื้นที่เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ในยำ่นเกำ่ อนัจะท ำให้เกดิกำรพลิกฟื้น
บรรยำกำศ สีสัน และรำยได้จำกกจิกรรม
ท่องเที่ยว ให้แกพ่ื้นที่และชมุชน 
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและธรุกจิในพื้นที่ 
ได้รับกำรส่งเสริมและพลิกฟื้นธรุกจิ ผ่ำน
ถำ่ยทอดจำกกจิกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ผ่ำน
ชอ่งทำงส่ือออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมกำรตลำดอยำ่งต่อเนือ่ง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์อนัดำมัน ผ่ำนงำน
กจิกรรมถำ่ยทอดเร่ืองรำวทำงประวตัศำสตร์
ยำ่นชมุชนเกำ่ ซ่ึงเป็นภำพลักษณ์ที่จะ
กอ่ให้เกดิควำมหลำกหลำยของสินค้ำกำร
ท่องเที่ยวภำคใต้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502048 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 20,000,000           ขอรับจดัสรร
งบประมำณปี  2565

MS 1.4

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502049 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 40,000,000           ขอรับจดัสรร
งบประมำณปี  2565

MS 1.4

1. รำยงำนกำรออกแบบระบบนิเวศและ
พฒันำเมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และกำร
ออกแบบกจิกรรมทำงเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ของพื้นที่ชมุชน จ ำนวน 1 ฉบับ 2. รำยงำน 
Skill Mapping (กลุ่มวชิำชพี กลุ่มผู้ผลิต กลุ่ม
ธรุกจิ สินทรัพยท์ั้งที่จับต้องได้/จับต้องไม่ได้ฯ
 ) จ ำนวน 1 ฉบับ 3. กำรจ้ำงงำนชมุชนเพื่อ
ส่งเสริมพื้นที่สร้ำงสรรค์น ำร่อง ไม่น้อยกวำ่ 5 
ชมุชน
ตัวชีว้ดัผลลัพธ ์(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำร
จ้ำงงำน/กำรเขำ้ร่วมกจิกรรม
2. เกดิกำรออกแบบระบบนิเวศน์เมืองเบตง 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรขบัเคล่ือนเมือง
สร้ำงสรรค์ที่ยัง่ยนืต่อไป  
3. เกดิพื้นที่ชมุชนสร้ำงสรรค์ 5 แห่ง ซ่ึงเป็น
ต้นแบบกำรอยูอ่ำศัย กำรท่องเที่ยวชมุชน
สร้ำงสรรค์  ซ่ึงเชือ่มโยงสู่กำรเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของอ ำเภอเบตง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กจิกรรม
กำรออกแบบเพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์ในจังหวดัยะลำ และกลุ่มจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้

โครงกำรกำร
ยกระดับภำพลักษณ์
กำรท่องเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนินงำน กจิกรรม
ที ่1 สร้ำงกำรรับรู้
เกีย่วกบัศักยภำพ
ของประเทศไทยด้ำน
กำรท่องเทีย่วอย่ำง
ปลอดภยัและ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่วเพือ่กระตุ้น
กำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชิงท่องเทีย่ว 
(Domestic 
Consumption) 
อย่ำงยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 
กจิกรรมที ่3 ส่งเสริม
เมืองสร้ำงสรรค์ของ
องค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทย
กจิกรรมที ่4 กจิ
กรรมกำรบริหำร
โครงกำร

ดัชนีชีว้ดัควำมส ำเร็จ (KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพนัธน์ ำเสนอในรูปแบบสำรคดี 
จ ำนวน 1 เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพนัธน์ ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยในท้องถิน่เชงิท่องเที่ยว
 จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชดุขอ้มูลเสนอเมืองเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence จ ำนวน 1 ชดุ       
เชงิคุณภำพ1) ภำพลักษณ์ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับกำรยกระดับ
สู่สำกลและเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัด้ำนควำมยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม2) 
ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence เพื่อเปิดเมือง
เตรียมกำรต้อนรับเมืองสร้ำงสรรค์ในเครือขำ่ย
ไม่น้อยกวำ่ 200 เมือง ทั่วโลก 
 
ผลสัมฤทธิ ์/ ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ 
(Impact) 
2.6.1 นักท่องเที่ยวไทยมีควำมเชือ่มัน่ใน
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบำลมำกขึน้
 จำกกำมำส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชงิสุขภำพที่เป็นจุดแขง็ของประเทศ
ไทย เพื่อฟื้นฟเูศรษฐกจิและรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัประเทศอืน่ ๆ 
ส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมัน่ใจด้ำนควำม
ปลอดภยัและสนใจในกำรท่องเที่ยวเชงิ
สุขภำพของไทยมำกขึน้ กระตุ้นให้เกดิกำรใช้
จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนไทยและ
ต่ำงประเทศมองเห็นศักยภำพและโอกำสทำง
ธรุกจิใหม่ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เกีย่วขอ้งกบั
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สุขภำพ และมำตรกำร
ฟื้นฟเูศรษฐกจิของภำครัฐที่เป็นรูปธรรมชดัเจน
2.6.2 เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัด้ำน
ควำมยัง่ยนืของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยูใ่นอนัดับไม่ต่ ำกวำ่
อนัดับที่ 1102.6.3 เกดิควำมเชือ่มัน่ เกดิกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำนคนใน
ภำคอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชมุชน และชะลอกำรเลิกจ้ำงอตุสำหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบักำรท่องเที่ยว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำนอตุสำหกรรมท่องเที่ยว 
อำหำร ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้ำน และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
 (Creativity) และเมืองสร้ำงสรรค์ ในประเทศ
ไทยทั้ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ เชยีงใหม่ สุโขทัย
 กรุงเทพฯ ทั้ง 3 ภมูิภำค เพื่อสร้ำงโอกำสใน
กำรค้ำและกำรลงทุนในกลุ่มอตุสำหกรรมที่
เป็นจุดแขง็ของประเทศไทย  (โปรดระบุวำ่
โครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับแผนงำนบูรณำกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและระดับแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไวใ้นแต่ละ
เป้ำหมำยอยำ่งไร และ (ถำ้มี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ )

โครงกำรออกแบบและ
พฒันำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์/กำร
ด ำเนินงำน 1. กำร
ระดมแนวร่วมเพื่อสร้ำง
ทิศทำงกำรขบัเคล่ือน 
เมืองเบตง เมือง
สร้ำงสรรค์ 2. กำร
ออกแบบเมืองเบตง 
เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชีย่วชำญกำรวำงผัง
เมืองและพฒันำเมือง 
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ 
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์3. 
กำรออกแบบและจัดท ำ
กจิกรรมกระตุ้น
เศรษฐกจิ จำกชมุชน
พื้นที่สร้ำงสรรค์4. 
กจิกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบ
ตง เมืองสร้ำงสรรค์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื
 (องค์การมหาชน)

BR0502050 โครงกำรพฒันำ
แหล่งท่องเทีย่วโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
(Happy CBT)

ตุลำคม ๒๕๖๔ - 
กนัยำยน ๒๕๖๕

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

 1.4

โครงกำรกำร
ยกระดับภำพลักษณ์
กำรท่องเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนินงำน กจิกรรม
ที ่1 สร้ำงกำรรับรู้
เกีย่วกบัศักยภำพ
ของประเทศไทยด้ำน
กำรท่องเทีย่วอย่ำง
ปลอดภยัและ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่วเพือ่กระตุ้น
กำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชิงท่องเทีย่ว 
(Domestic 
Consumption) 
อย่ำงยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 
กจิกรรมที ่3 ส่งเสริม
เมืองสร้ำงสรรค์ของ
องค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทย
กจิกรรมที ่4 กจิ
กรรมกำรบริหำร
โครงกำร

ดัชนีชีว้ดัควำมส ำเร็จ (KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพนัธน์ ำเสนอในรูปแบบสำรคดี 
จ ำนวน 1 เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพนัธน์ ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยในท้องถิน่เชงิท่องเที่ยว
 จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชดุขอ้มูลเสนอเมืองเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence จ ำนวน 1 ชดุ       
เชงิคุณภำพ1) ภำพลักษณ์ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับกำรยกระดับ
สู่สำกลและเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัด้ำนควำมยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม2) 
ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence เพื่อเปิดเมือง
เตรียมกำรต้อนรับเมืองสร้ำงสรรค์ในเครือขำ่ย
ไม่น้อยกวำ่ 200 เมือง ทั่วโลก 
 
ผลสัมฤทธิ ์/ ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ 
(Impact) 
2.6.1 นักท่องเที่ยวไทยมีควำมเชือ่มัน่ใน
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบำลมำกขึน้
 จำกกำมำส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชงิสุขภำพที่เป็นจุดแขง็ของประเทศ
ไทย เพื่อฟื้นฟเูศรษฐกจิและรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัประเทศอืน่ ๆ 
ส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมัน่ใจด้ำนควำม
ปลอดภยัและสนใจในกำรท่องเที่ยวเชงิ
สุขภำพของไทยมำกขึน้ กระตุ้นให้เกดิกำรใช้
จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนไทยและ
ต่ำงประเทศมองเห็นศักยภำพและโอกำสทำง
ธรุกจิใหม่ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เกีย่วขอ้งกบั
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สุขภำพ และมำตรกำร
ฟื้นฟเูศรษฐกจิของภำครัฐที่เป็นรูปธรรมชดัเจน
2.6.2 เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัด้ำน
ควำมยัง่ยนืของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยูใ่นอนัดับไม่ต่ ำกวำ่
อนัดับที่ 1102.6.3 เกดิควำมเชือ่มัน่ เกดิกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำนคนใน
ภำคอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชมุชน และชะลอกำรเลิกจ้ำงอตุสำหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบักำรท่องเที่ยว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำนอตุสำหกรรมท่องเที่ยว 
อำหำร ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้ำน และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
 (Creativity) และเมืองสร้ำงสรรค์ ในประเทศ
ไทยทั้ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ เชยีงใหม่ สุโขทัย
 กรุงเทพฯ ทั้ง 3 ภมูิภำค เพื่อสร้ำงโอกำสใน
กำรค้ำและกำรลงทุนในกลุ่มอตุสำหกรรมที่
เป็นจุดแขง็ของประเทศไทย  (โปรดระบุวำ่
โครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับแผนงำนบูรณำกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและระดับแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไวใ้นแต่ละ
เป้ำหมำยอยำ่งไร และ (ถำ้มี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ )

1) กจิกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์เชงิอำหำร เชงิสุขภำพกำย และ 
เชงิสุขภำพใจที่ได้รับกำรพฒันำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชมุชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำรท้องถิน่ที่ได้รับกำร
เพิ่มมูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชมุชนกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรยกระดับให้ได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำรบริกำร จ ำนวน 30 ชมุชน
4) ชมุชนที่ได้รับกำรยกระดับศักยภำพด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยจี ำนวน
 30 ชมุชน
5) สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน
เชงิสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวคุณภำพรับรู้ 30 ชมุชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่ในชมุชนได้รับกำร
พฒันำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือขำ่ยชมุชนและธรุกจิในห่วงโซ่กำร
ท่องเที่ยวมีกจิกรรมควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมกำรขำยอยำ่งน้อย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพนัธใ์นรูปแบบ Creative 
Entertainment เพื่อสร้ำงกระแสกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชน 1 ชดุ
9) กจิกรรมงำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดย
ชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ส ำหรับนักท่องเที่ยว
คุณภำพระดับประเทศ 1 คร้ัง โดยผู้เขำ้ร่วม
งำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์มีควำมพงึพอใจในภำพรวมของ
กำรจัดงำนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน
11) ชมุชนกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์ 30 ชมุชน มีรำยได้เพิ่มขึน้เฉล่ีย
ร้อยละ 10 จำกปี 2563
12) ชดุควำมรู้กำรเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยว
โดยชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ที่พร้อมขยำยผล 1 
ชดุควำมรู้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1) กจิกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์เชงิอำหำร เชงิสุขภำพกำย และ 
เชงิสุขภำพใจที่ได้รับกำรพฒันำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชมุชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำรท้องถิน่ที่ได้รับกำร
เพิ่มมูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชมุชนกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรยกระดับให้ได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำรบริกำร จ ำนวน 30 ชมุชน
4) ชมุชนที่ได้รับกำรยกระดับศักยภำพด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยจี ำนวน
 30 ชมุชน
5) สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน
เชงิสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวคุณภำพรับรู้ 30 ชมุชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่ในชมุชนได้รับกำร
พฒันำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือขำ่ยชมุชนและธรุกจิในห่วงโซ่กำร
ท่องเที่ยวมีกจิกรรมควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมกำรขำยอยำ่งน้อย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพนัธใ์นรูปแบบ Creative 
Entertainment เพื่อสร้ำงกระแสกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชน 1 ชดุ
9) กจิกรรมงำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดย
ชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ส ำหรับนักท่องเที่ยว
คุณภำพระดับประเทศ 1 คร้ัง โดยผู้เขำ้ร่วม
งำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์มีควำมพงึพอใจในภำพรวมของ
กำรจัดงำนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน
11) ชมุชนกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์ 30 ชมุชน มีรำยได้เพิ่มขึน้เฉล่ีย
ร้อยละ 10 จำกปี 2563
12) ชดุควำมรู้กำรเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยว
โดยชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ที่พร้อมขยำยผล 1 
ชดุควำมรู้



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธรุกิจการค้า (พค.)

 - ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

 - ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)  - กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

 - สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน)  - สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  - กรมส่งเสริมสหกรณ์

 - ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล (DEPA)

 - ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  - กรมวทิยาศาสตร์บริการ (วศ.)

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.)

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.4 (MS3.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.3 (MS5.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.4 (MS5.4)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR0503
1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งประเทศเพ่ิมสูงขึ้น
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SME
3. จ านวนวิสาหกิจเริม่ต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน

ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME  มี.ค. 63 - พ.ย. 65

การเสริมสภาพคล่องให้แก ่SME  ม.ีค. 63 - พ.ย. 65

การออกเกณฑ์ในการเพิม่ประเภทรหัสการจัดเกบ็ขอ้มูลส าหรับผู้ประกอบการที่ค้างช าระสินเชื่อเกนิ 3 เดือนที่เกดิจาก
ผลกระทบภัยพิบัติและโรคระบาด

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การออกเกณฑ์มาตรฐานเร่ืองระยะเวลาในการช าระหนี้ทางการค้าให้แก ่SME ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การเพ่ิมผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยแีละดิจทิัล ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การส่งเสริม SME ให้น าเทคโนโลยแีละดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแกแ่รงงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การสนับสนุนกลไกการให้บริการจากหน่วยให้บริการเพือ่การพัฒนาธุรกจิ (BDS หรือ SP) ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

One Stop Service ส าหรับ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

Startup เขา้ถงึแหล่งเงินทุนในการเร่ิมต้นธุรกจิ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

Startup เขา้ถงึขอ้มูลสนับสนุนการด าเนินธุรกจิ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกจิของ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การเพ่ิมขึน้ของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME มิ.ย. 63 - ก.ย. 65

การเชื่อมโยงขอ้มูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ต.ค. 63 - ก.ย. 65

SME มีสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน เขา้สู่การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐได้ ม.ิย. 63 - ม.ิย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ฐานขอ้มูลด้าน SME เพือ่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม ต.ค. 64-  ก.ย. 65

การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ต.ค. 63- ก.ย. 65

แพลตฟอร์มเพือ่เผยแพร่ขอ้มูล/ความรู้ในการประกอบธุรกจิของ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65



เป้าหมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมพฒันาธุรกจิการค้า BR0503001 โครงการปรับตัวสู่
วิกฤติด้วย 
E-Commerce 
ชุมชนอจัฉริยะ
ออนไลน์ (Digital 
Village by DBD)

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.3

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503002 โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มที่ได้รับการพฒันาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน  200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250 ล้าน
บาท

ต.ค.63-ก.ย.64 32,551,500 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS4.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503003 โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มที่ได้รับการพฒันาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน  200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250 ล้าน
บาท

ต.ค.64-ก.ย.65 21,400,100 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

MS1 
MS 1.1  

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

MS2 MS3 
MS4 MS5 

MS 1.2 1.3  

MS 4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503004 โครงการพฒันา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64 14,044,400
  

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503005 โครงการพฒันา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP
 ได้รับการพฒันาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ
พฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการ
พฒันาบรรจุภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ให้แกผู้่บริโภค และขยายตลาดได้
เพิ่มขึ้น
3)  สร้างรายได้ให้แกผู้่ประกอบการ
วิสาหกจิรายยอ่ย วิสาหกจิชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลให้เศรษฐกจิ
ฐานรากมีความเข้มแข็ง อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พฒันา  ไม่น้อยกว่า 120 ผลิตภัณฑ์ 
2) จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning  ไม่น้อยกว่า
 1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพฒันา  ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน
ผลลัพธ์ 
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต  ไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP
 ได้รับการพฒันาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ
พฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการ
พฒันาบรรจุภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ให้แกผู้่บริโภค และขยายตลาดได้
เพิ่มขึ้น
3)  สร้างรายได้ให้แกผู้่ประกอบการ
วิสาหกจิรายยอ่ย วิสาหกจิชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลให้เศรษฐกจิ
ฐานรากมีความเข้มแข็ง อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พฒันา  ไม่น้อยกว่า 120 ผลิตภัณฑ์ 
2) จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning  ไม่น้อยกว่า
 1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพฒันา  ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน
ผลลัพธ์ 
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต  ไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) BR0503006 โครงการพฒันา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
วิสาหกจิชุมชน

เป้าหมาย : วิสาหกจิชุมชน 231 แห่ง
ผลผลิต : วิสาหกจิชุมชนได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แปรรูป
ผลลัพธ์ : วิสาหกจิชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับ
การพฒันาจากโครงการฯ

ต.ค.64-ก.ย.65 20,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0503007 การด าเนินการตาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเร่ืองอปุกรณ์
ทางด้านการจราจร
และอ านวยความ
ปลอดภัยทางถนนที่
ผลิตจากยางพาราเพื่อ
ใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานภาครัฐ

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 28 แห่ง
 สามารถผลิตอปุกรณ์ทางด้านการจราจรฯ
 เพื่อส่งให้หน่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์

12 ม.ิย. 63-11 ม.ิย. 68 ไม่ใช้งบประมาณ MS4.2

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม BR0503008 การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกจิ
ไทยด้วยดิจิทัล

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับ
การพฒันาองค์ความรู้และพฒันาศักยภาพ
ด้านดิจิทัล

ต.ค.64-ส.ค.65 267,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ธนาคารแห่งประเทศไทย BR0503009 โครงการ soft loan 
ธปท.

เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs และ ชะลอการ
ช าหนี้ทั่วไปให้ SMEs ให้สามารถด าเนิน
ธุรกจิต่อได้

ต่อเนื่องจากปี 2563 
- การเพิ่มสภาพคล่อง
มีการต่อเวลาจนถึง 18
 เม.ย. 64
-การชะลอการช าระ
หนี้ด าเนินการ เม.ย. - 
ต.ค. 64

- - MS1.1

ธนาคารแห่งประเทศไทย BR0503010 โครงการ  DR BIZ 
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ลูกหนี้
ธุรกจิที่มีเจ้าหนี้หลาย
ราย

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กบัเจ้าหนี้
สถาบันการเงินทุกรายในคราวเดียวกนั ให้
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการต่อได้

ด าเนินการต่อจากปี 
2563 
ขยายเวลาสมัครได้ถึง 
31 ธ.ค.64

- - MS1.1

ธนาคารแห่งประเทศไทย BR0503011 มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อ
รองรับสถานการณ์
การระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกจิ โดยให้ลูกหนี้ได้รับสินเชื่อเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง 
และฟื้นฟธูุรกจิ

ขยายเวลาสมัครไปถึง 
30 ม.ิย. 64

- - MS1.1

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503012 โครงการยกระดับ
สมรรถนะก าลังคนสู่
ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ (From 
Professional to 
MSME)

1. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 1,000 คน
2. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการ
พฒันาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
600 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 3,414,700 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503013 โครงการประเทศไทย
กา้วไกล สร้างอาชีพ 
เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้
 เพื่อชุมชนมืออาชีพ
ยัง่ยนื ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม Re-skill 
Up-skill เป็นวิสาหกจิเร่ิมต้นและประเมิน
สมรรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐนสมรรถนะ 2,400 คน
2. จ านวนผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพ 
สร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดต้ัง
วิสาหกจิเร่ิมต้นและเป็นมืออาชีพอยา่ง
ยัง่ยนื 480 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 73,357,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503014 โครงการจัดท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อ
พฒันาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75
 ชุด
2. คู่มือการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
คอนเทนต์เพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ

ต.ค.63-ก.ย.64 9,601,000 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503015 โครงการจัดท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อ
พฒันาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75
 ชุด
2. คู่มือการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
คอนเทนต์เพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65 9,601,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

BR0503016 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริการด้านบรรจุ
ภัณฑ์อยา่งครบวงจร 
เพื่อยกระดับวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SME)

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการการ
ออกแบบและพฒันาบรรจุภัณฑ์ 25 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 27,944,400 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

BR0503017 โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนให้กบั
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกจิชุมชนใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดใต้
ชายแดน

เกษตรกร ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ
ชุมชน ได้รับการพฒันาไม่น้อยกว่า 150 
ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย

BR0503018 โครงการสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการราย
ยอ่ยที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) วงเงิน
โครงการ 10,000 
ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME ขนาดยอ่มที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจาก 
COVID-19 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากระบบสถาบันการเงิน

24 ม.ีค.63-30 ม.ิย.64 3,250,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง

พระราชบัญญติัวินัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

BR0503019 โครงการค้ าประกนั
สินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme
 ระยะที่ 9 (PGS 9) 
วงเงินค้ าประกนั 
150,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้ โดยมี
บรรษัทประกนัสินเชื่อตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มให้การค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.65 24,000,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง

พระราชบัญญติัวินัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

BR0503020 โครงการค้ าประกนั
สินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการ Micro
 Entrepreneurs 
ระยะที่ 4 (Micro 4) 
วงเงินค้ าประกนั 
25,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการรายยอ่ยสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้ 
โดยมีบรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดยอ่มให้การค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.65 5,750,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง

พระราชบัญญติัวินัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า

BR0503021 การก าหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า (Credit
 term) ส าหรับผู้
ประกอบธุรกจิ SME

แนวทางการปฏิบัติในการพจิารณาการ
ปฏิบัติการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เร่ือง 
มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า 
(Credit term) ส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ 
SME

ต.ค.63-ก.ค.64 - - MS1.3

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503022 โครงการสร้างขีด
ความสามารถของ
ภาคอตุสาหกรรมใน
การรับการปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกของ
ภาคอตุสาหกรรมไทย

จ านวนภาคเอกชนที่มียกระดับเทคโนโลยี
ในการพฒันาธุรกจิ 10 ราย

ต.ค.63-ก.ย. 64 42,500,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503023 การยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ด้านเกษตรวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม

ผลผลิต : 
สินค้า/ บริการ/ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ของวิสาหกจิระยะเร่ิมต้น และวิสาหกจิ
รายยอ่ย มีคุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า
 100 รายการ
ผลลัพธ์ : 
 วิสาหกจิระยะเร่ิมต้น และวิสาหกจิราย
ยอ่ย เข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม น ามาปรับใช้ยกระดับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขัน  100 กลุ่ม

ต.ค. 64-ก.ย. 65 50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503024 การยกระดับขีด
ความสามารถการ
แข่งขันของ SME ไทย
ในเศรษฐกจิยคุใหม่
ด้วยเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

จ านวน SME ที่มีการเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมในการพฒันาธุรกจิ 1,500 ราย

ต.ค.64-ก.ย. 65 735,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503025 การพฒันานักศึกษา
ระดับอดุมศึกษาเพื่อ
อตุสาหกรรมแบบ
บูรณาการ ยกระดับ
การพฒันาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ 
SME

จ านวนภาคเอกชนที่มียกระดับเทคโนโลยี
ในการพฒันาธุรกจิ 10 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 8,400,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503026 โครงการพฒันาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และการพฒันา
ผลิตภัณฑ์บริการด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Newgen 
Innovation Driven 
Entrepreneur: NIDE)

มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 400 คน มี
โครงการเข้าร่วม 120 โครงการ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย ์ได้รับ
ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
และการใช้เทคโนโลย ีนวัตกรรมพฒันา
ผลิตภัณพบ์ริการ
มีการลงทุนในการเร่ิมต้นหรือพฒันาธุรกจิ
 500,000 บาท

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503027 โครงการบ่มเพาะธุรกจิ
เทคโนโลย ี(กจิกรรม
สร้างและพฒันา
ผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม)
ประจ าปีงบประมาณ 
2565

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยทีี่ได้รับการบ่ม
เพาะธุรกจิเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
จ านวน 40 ราย
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ อตัรา
การขยายตัวของการจ้างาน และมูลค่า
การลงทุนเพิ่มของบริษัท 150 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65 8,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503028 โครงการพฒันา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยมีูลค่าสูง
แบบไฮบริดสู่ SME 
ระดับสากล (Hybrid 
Incubation for 
Globalize High 
Value SME)

ผลผลิต
1. มีผู้สนใจที่จะประกอบการธุรกจิ
เทคโนโลย ีและ/หรือผู้ประกอบการธุรกจิ
เทคโนโลยใีหม่ที่ต้องการพฒันาศักยภาพ 
100 รายเข้าร่วมโครงการ
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยรีายใหม่ 30 
ราย เกดิธุรกจิเทคโนโลย ีหรือสามารถ
พฒันาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้
3. ผู้ประกอบการร้อยละ 30 ได้น า
เทคโนโลยดิีจิทัลมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ
4 เกดิการจัดกจิกรรมเข้าถึงแหล่งทุน 4 
คร้ัง
5. ผู้ประกอบการในโครงการร้อยละ 50
สามารถเข้าถึงตลาดสากล
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิรายได้รวม
 500 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิการลงทุน 
เข้าถึงแหล่งทุน หรือได้รับการร่วมลงทุน 
100 ล้านบาท
3. เกดิการจ้างงาน 100 คน

ต.ค.64-ก.ย.65 150,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503029 โครงการพฒันาขีด
ความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยเีพื่อความ
ยัง่ยนื (BCG   Boost
 up Program)

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลย ีBCG ด้รับ
การบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
จ านวน 20 ราย 
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ อตัรา
การขยายตัวของการจ้างงาน และมูลค่า
การลงทุนเพิ่มของบริษัท 1,000 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65 20,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503030 โครงการเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับ
สุขอนามัยให้เตรียม
ตัวรับนักท่องเที่ยว
หลังโควิด

1. ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเที่ยว ที่
ต้องการรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด จ านวน
100 ราย
2. สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกจิและสังคม
2,000,000 ลบ.

ต.ค.64-ก.ย.65 60,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503031 โครงการยกระดับการ
บริหารจัดการหน่วย
บ่มเพาะธุรกจิด้วย 
Maturity Model
ประจ าปีงบประมาณ 
2565

ผลผลิต
1.หน่วยบ่มเพาะธุรกจิเข้าร่วมโครงการ 
20หน่วยมีข้อมูลชัดเจนในการพฒันาตนเอง
2. บุคลากรด้านบ่มเพาะธุรกจิ 100คน 
เข้าร่วมกจิกรรมพฒันาศักยภาพ
3. หน่วยบ่มเพาะธุรกจิที่ผ่านการประเมิน
แล้ว 18หน่วยได้เข้าสู่กระบวนการพฒันา
ผลลัพธ์
1. ศูนยบ์่มเพาะ 38หน่วย มีมาตรฐานการ
บริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ
2. บุคลากรของศูนยบ์่มเพาะมีศักยภาพใน
การบ่มเพาะธุรกจิอยา่งมืออาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503032 โครงการยกระดับขีด
ความสามารถและ
พฒันานักลงทุนเพื่อ
ธุรกจิและนวัตกรรม
ใหม่

พฒันาขีดความสามารถนักลงทุนและสร้าง
เครือข่ายนักลงทุน

ต.ค.64-ก.ย.65 3,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503033 โครงการ Software 
Park Thailand 
Business Camp : 
Road Map to บัญชี
นวัตกรรมไทย และ 
IPO

พฒันาผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการ
ธุรกจิ พฒันาสินค้าและบริการด้านดิจิทัล
สู่บัญชีนวัตกรรมไทย และ IPO

ต.ค.64-ก.ย.65 4,200,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503034 สร้างผู้ประกอบการ
ธุรกจิเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ 
(Startup Voucher)

ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษัทเข้าร่วม
โครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเกดิ
รายได้ ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการด าเนิน
ธุรกจิเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
2. เกดิการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกจิ
นวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้างพนัธมิตร 
เพื่อการด าเนินงานและขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพฒันาความคิดและการต่อ
ยอดนวัตกรรมและอพัเดตเทคโนโลยใีหม่ๆ
 ให้เกดิผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503035 โครงการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการได้รับ
มาตรฐาน CMMI®

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการลิต/บริการ และ
ขอรับการประเมินมาตรฐาน CMMI®

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ BR0503036 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
บริหารจัดการธุรกจิ
ของผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป์ (Visual 
Art) กลุ่มดนตรี 
(Music) และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง 
(Performing Art)

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้รับการพฒันา
ศักยภาพธุรกจิด้วยองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลย/ีดิจิทัลมากกว่า 100 ราย และ
ได้รับความรู้เฉพาะทางเชิงลึกอกีไม่น้อย
กว่า 30 ราย น าไปสู่ต้นแบบธุรกจิ/บริการ
ใหม่มากกว่า 30 ต้นแบบ

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ BR0503037 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน 
(Community-Based)
 เชิงสร้างสรรค์ส่วน
ภูมิภาค

ผู้ประกอบการชุมชนในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทักษะความรู้ 
พฒันาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/คุณภาพ
มาตรฐาน/และการสร้างแบรนด์ มีรายได้
เพิ่มขึ้น และจ้างงานช่างฝีมือท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ BR0503038 โครงการสร้างคุณค่า
สินค้าไทย (Value 
Creation) จาก
ฐานเศรษฐกจิท้องถิ่น

1. เกดิการสร้างกระบวนการสร้างมูลค่า
และคุณค่า (Value Creation) ให้แก่
สินค้าและบริการท้องถิ่นไทยในมิติ
วัตถุดิบ-กระบวนการผลิต-กระบวนการ
ออกแบบ-กระบวนการสร้างมาตรฐาน-
กระบวนการสร้างเร่ืองราว-กระบวนการ
ส่งมอบคุณค่า  ซ่ึงเป็นโมเดลการพฒันาที่
ใช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วัสดุ ศาสตร์
การออกแบบ ศาสตร์การตลาด ตลอดห่วง
โซ่กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก ชุมชน
40 กลุ่ม ใน10 จังหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding) สินค้า
ท้องถิ่นไทยให้เทียบเคียงกบัสินค้าท้องถิ่น
ของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี 
ไต้หวัน ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มือ การปรับ
กระบวนการผลิตชุมชน 2 คอร์ส ( อาหาร
 และ หัตถกรรม )

ต.ค. 64-ก.ย. 65 50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503039 โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME โดย
พฒันาระบบผู้
ให้บริการทางธุรกจิ 
(Service Provider)

ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ
โดยรวม และศักยภาพในการประกอบ
ธุรกจิ 150 ราย
2. ผู้ให้บริการทางธุรกจิ (SME Service 
Provider) ที่ได้รับการพฒันา 5 ราย
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 สามารถเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกจิ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 90 ราย

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503040 งานพัฒนาระบบ
เพือ่ขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ 
SME Wallet / 
BDS

ผลผลิต
1.ระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการ
พฒันาธุรกจิ (Business Development 
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบการ SME 
(SME Wallet) ได้รับการปรับปรุงและ
พฒันา  1 ระบบ
2.ผู้ใช้งานระบบการให้บริการสนับสนุน
ด้านการพฒันาธุรกจิ (Business 
Development Service : BDS) และ
กระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME Wallet) ไม่ต่ า
กว่า 1,400
ผลลัพธ์
1.ผู้ใช้งานระบบการให้บริการสนับสนุน
ด้านการพฒันาธุรกจิ (Business 
Development Service : BDS) และ
กระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME Wallet) มี
ความพงึพอใจในการใช้งานระบบ  ร้อยละ
 80

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503041 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการผ่าน
ระบบ BDS

ต.ค.64-ก.ย.65 300,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503042 โครงการสนับสนุนให้ 
SME เข้าถึงการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ

ผลผลิต
1. ระบบทะเบียนผู้ประกอบการ และ
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SME
 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจัดซ้ือจัดจ้างจาก SME
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000,000 เงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุน สสว.)

MS4.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503043 งานพฒันาระบบ
บริการภาครัฐของ 
สสว. (ระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ)

ผลผลิต
1.มีการปรับปรุงและพฒันาฐานข้อมูล 
MSME และระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ส าหรับ MSME   1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าหรือบริการของ MSME ไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 30 
(ของวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างในหมวด
สินค้า/บริการที่ก าหนด) 
2.มีผู้เข้าใช้บริการระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐส าหรับ MSME ไม่น้อยกว่า  
100,000 คร้ัง/ปี

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.1

ผลผลิต
1.หน่วยบริการทางธุรกจิ (SME Service 
Provider) ที่ได้รับการรับรองและขึ้น
ทะเบียนผ่านระบบการให้บริการ
สนับสนุนด้านการพฒันาธุรกจิ (BDS)  15
 หน่วยงาน
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการระบบ
การให้บริการสนับสนุนด้านการพฒันา
ธุรกจิ (BDS) ได้รับการพฒันาธุรกจิจาก
หน่วยบริการทางธุรกจิไม่น้อยกว่า 1,400 
ราย
3.เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา 
SME ระหว่างหน่วยงาน และการสร้าง
โอกาสในการส่งต่อการให้บริการ SME 
ระหว่างกนั 1 เครือข่าย
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
จากหน่วยบริการทางธุรกจิ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าและบริการ หรือลด
ต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือสร้าง
โอกาสทางการค้าการลงทุน หรือมีความ
พร้อมในด้านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,120
 ลบ.



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503044 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเพื่อ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ

ผลผลิต
1.สร้างการรับรู้ การเข้าถึงระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐแก ่MSME และ
หน่วยงานภาครัฐ  5,000 ราย
2.จ านวนผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ทะเบียน SME เพื่อการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ  2,500 ราย
3.จ านวนผู้ประกอบการได้รับการพฒันา
ยกระดับศักยภาพ  1,000 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พจิารณาในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
200 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 100,250,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503045 งานศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกรายพื้นที่และ
พฒันากลไกการ
เชื่อมโยงระบบส่งเสริม
 MSME

ผลผลิต
1.ฐานข้อมูล MSME เพื่อการจัดท า
นโยบายและมาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการได้รับการเพิ่มศักยภาพ  1 
ระบบ
2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริม
 MSME น าเสนอต่อรัฐบาล   2 เร่ือง 
ผลลัพธ์
1.ฐานข้อมูล MSME เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพในสนับสนุนการจัดท า
นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ใน
ทุกมิติ  1 ระบบ

ต.ค.64-ก.ย.66 89,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503046 โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการรายยอ่ย
 (MSME Step up)

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน อย. / 
Nutrition facts / ระบบบัญชี / 
เทคโนโลยดิีจิทัล เป็นต้น  8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการจด
ทะเบียนเข้าสู่ระบบของภาครัฐ อาทิ การ
จดทะเบียนการค้า /ระบบ DBD 
Registered/ มาตรฐาน อย. เป็นต้น  800
 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 196,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503047 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบธุรกจิ
ให้กบัผู้ประกอบการ
รายยอ่ย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 177,364,800 (172,364,800 (พรบ.
งบประมาณ)

5,000,000 (กองทุน
SME))

MS5.3ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่มีช่องทาง
การตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น 2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดออนไลน์ 3,400 ราย   
3. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิออนไลน์ 
250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการอบรม
การด าเนินธุรกจิอยา่งเป็นระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือบรรจุภัณฑ์ 
หรือส่ือการตลาด 462 ผลิตภัณฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพฒันาให้มี
ผลิตภาพสูงขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 462 
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
การขาย หรือ แนะน าการขาย  หรือ 
ทดสอบสอบความต้องการของผู้บริโภค 
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธุรกจิ 
100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 1,100 ราย
10. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษา
ภาษี (Service Provider) มีความสามารถ
ในการด าเนินธุรกจิเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มีแผนการพฒันา/แนวทางการพฒันา
นักบัญชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
เพื่อพฒันาเพื่อเป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพื่อสร้างนักบัญชีชุมชน
ตามหลักสูตรจากการศึกษาแนวทางการ
พฒันานักบัญชีชุมชน 100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายให้กบัผู้ประกอบการ 350
 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 มียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จังหวัด 
77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกจิกรรม
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) สามารถน าเทคโนโลยทีี่
เกีย่วข้อง เช่น Software/Application 
ในการลงบัญชีอยา่งง่าย และน าข้อมูลทาง
บัญชีมาก าหนดแผน/แนวทางการบริหาร
จัดการธุรกจิ การค านวณภาษี และ
เลือกใช้สิทธิประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
5. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี 
(Service Provider) ที่เข้าร่วมกจิกรรม
พฒันาเชิงลึก สามารถยกระดับศักยภาพ
ในการให้บริการได้สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่สามารถ
จัดท าบัญชีที่มีมาตรฐานและสามารถเป็นผู้
ให้บริการด้านบัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 
20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503048 โครงการพฒันาระบบ
 SME  Academy 365

ผลผลิต
1. SME ได้รับการพฒันาผ่านระบบ SME 
Academy 365 จ านวน 10,000 ราย
2. พฒันาองค์ความรู้  SME Academy 
365 จ านวน 1 คลังข้อมูล
3. พฒันาและต่อยอดระบบ SME 
Academy 365 ในรูปแบบ Platform 
Online ให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอ 
1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าใช้บริการ E-learning ไม่น้อยกว่า
 100,000 คร้ัง/ปี
2. ผู้ที่ได้รับความรู้จากกจิกรรม สามารถ
น าความรู้ไปต่อยอด เพิ่มมูลค่าของสินค้า/
บริการ 10 ล้านบาท

ต.ค.63-ก.ย.64 9,965,400 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.4

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่มีช่องทาง
การตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น 2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดออนไลน์ 3,400 ราย   
3. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิออนไลน์ 
250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการอบรม
การด าเนินธุรกจิอยา่งเป็นระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือบรรจุภัณฑ์ 
หรือส่ือการตลาด 462 ผลิตภัณฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพฒันาให้มี
ผลิตภาพสูงขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 462 
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
การขาย หรือ แนะน าการขาย  หรือ 
ทดสอบสอบความต้องการของผู้บริโภค 
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธุรกจิ 
100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 1,100 ราย
10. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษา
ภาษี (Service Provider) มีความสามารถ
ในการด าเนินธุรกจิเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มีแผนการพฒันา/แนวทางการพฒันา
นักบัญชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
เพื่อพฒันาเพื่อเป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพื่อสร้างนักบัญชีชุมชน
ตามหลักสูตรจากการศึกษาแนวทางการ
พฒันานักบัญชีชุมชน 100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายให้กบัผู้ประกอบการ 350
 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 มียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จังหวัด 
77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกจิกรรม
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) สามารถน าเทคโนโลยทีี่
เกีย่วข้อง เช่น Software/Application 
ในการลงบัญชีอยา่งง่าย และน าข้อมูลทาง
บัญชีมาก าหนดแผน/แนวทางการบริหาร
จัดการธุรกจิ การค านวณภาษี และ
เลือกใช้สิทธิประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
5. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี 
(Service Provider) ที่เข้าร่วมกจิกรรม
พฒันาเชิงลึก สามารถยกระดับศักยภาพ
ในการให้บริการได้สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่สามารถ
จัดท าบัญชีที่มีมาตรฐานและสามารถเป็นผู้
ให้บริการด้านบัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 
20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503049 โครงการพฒันา 
Application : SME 
CONNEXT เพื่อ
ผู้ประกอบการ

ผลผลิต 
1.ระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานใน
รูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น (Reward and 
Redeem Features) และ การสร้าง
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือ
การบริการแบบออนไลน์ (Market Place
 Online) 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้งานระบบฯ
มากขึ้นจากการสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้
คะแนน การแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์
สินค้า และบริการ ของผู้ประกอบการใน
รูปแบบออนไลน์ ร้อยละ 50

ต.ค.63-ก.ย.64 1,989,900 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503050 โครงการพฒันา SME 
PORTAL และระบบ
กลางในการให้บริการ
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

ผลผลิต
1. ระบบ SME PORTAL มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 1 ระบบ
2.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ 1
 ฐานข้อมูล
ผลลัพธ์
1. บูรณาการข้อมูลกบัหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
 30 หน่วยงาน
2. จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเข้าใช้
งาน 100,000 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 7,045,000 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503051 งานพฒันาระบบ
ให้บริการ SME 
ACCESS

ต.ค.64-ก.ย.65 60,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.4ผลผลิต
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.ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและนักพฒันา 
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
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
รูปแบบตลาด Online 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเข้าใช้
งาน  420,000 ราย
2.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ได้รับความช่วยเหลือ หรือแกป้ัญหา
เบื้องต้น  ร้อยละ 80 
3.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ได้รับการแกไ้ขปัญหาทางธุรกจิ  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บูรณาการข้อมูลกบัหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
   50 หน่วยงาน



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมเจ้าท่า  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 - ส านักงานการบนิพลเรือนแหง่ประเทศไทย  - ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 - การท่าเรือแหง่ประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบงั)  - กรมการกงสุล

 - กรมการขนส่งทางบก  - ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 - กระทรวงการต่างประเทศ  - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

 - ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

 - กรมศุลกากร  - ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 - กรมสรรพากร  - กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

 - ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพฒันาธรุกิจการค้า

 - ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) - กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2) การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธรุกจิโลจสิติกส์ใหด้ าเนินธรุกจิได้ครอบคลุมตลอดทัง้หว่งโซ่อปุทาน ระหวา่งไทยกบัประเทศในเอเชีย

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความเชือ่มโยง (Connectivity) เม.ย. 60 - ธ.ค. 65

การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายล าและผ่านแดนของภมูิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) 

กระทรวงพาณชิย์

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเปน็ศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทนุของไทยในภมูภิาค (Regional Trading/Investment Center) BR0504
ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทนุในภมูภิาค

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

การพฒันาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ ก.ย. 62 - ธ.ค. 65

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเปน็ศูนยก์ลางด้านการค้าและการลงทนุในภมูิภาค ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจ ากดั มาตรฐาน และสิทธปิระโยชน์ต่างๆ ใหเ้อือ้ต่อการท าธรุกจิ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชีย่วชาญ/นักลงทนุต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การก าหนดมาตรการจงูใจและอ านวยความสะดวกแกน่ักลงทุนต่างชาติทีเ่ข้ามาท างานและประกอบธรุกจิในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่อ านวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติทีเ่ข้ามาท างานและประกอบธรุกจิในประเทศไทย -

การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ธรุกิจการเงิน การประกันภยัและการบริการ ธ.ค. 63 - ก.ย. 65

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่อ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธรุกจิด้านการเงิน การประกนัภยัและการบริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

การเตรียมการรองรับเคร่ืองมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกนัภยั ม.ค. 64 - ก.ย. 64

การอ านวยความสะดวกในการท าธรุกรรมกบัภาครัฐ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS1.1  
MS4.3  MS1 

MS2 
MS1.2
MS1.3
MS2.2  

MS3 
MS4 

MS2.1 
MS3.1
MS4.1 

MS4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ BR0504001 การประชุมเจรจา
ความตกลงหุน้ส่วน
ทางเศรษฐกจิระดับ
ภมูิภาค (RCEP)

การเจรจาเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             2,808,800 งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564

MS2.1 แผนการปฏรูิปประเทศด้าน
เศรษฐกจิ หวัข้อที่ 1 การปฏรูิป
ด้านการเพิม่ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ BR0504002 การประชุมเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-สหภาพยุโรป

การเจรจามีความคืบหน้าและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องเร่ิมศึกษาเพือ่เตรียมความ
พร้อมภายในประเทศส าหรับการปฏบิัติ
ตามพนัธกรณี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           27,101,900 อยูร่ะหวา่งการเสนอขอ
งบประมาณปี 2565

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ BR0504003 การขยายการท า
ความตกลง FTA กบั
ประเทศอืน่ๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการค้า
และการลงทุนของ
ประเทศไทย เพิม่
มากขึ้น

1. การด าเนินการเจรจาความตกลง
การค้ากบัประเทศอืน่ๆ เพิม่มากขึ้น เช่น
  FTA Thai-UK  เป็นต้น
2. การเตรียมความพร้อมในประเด็นทีม่ี
ความท้าทายส าหรับประเทศไทย เช่น 
UPOV 1991, การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ, 
Compulsory Licensing (CL), การเข้า
เป็นสมาชิกอนุสัญญา ILO เป็นต้น  เพือ่
รองรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าภายใต้
กรอบต่างๆ ทีม่ีการเปิดการเจรจาใน
ระดับทีสู่ง อาทิ CPTTP, EU, EFTA 
เป็นต้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65                       -   MS2.1

กรมเจา้ท่า BR0504004 การผลักดันร่าง
พระราชบัญญติั
ส่งเสริมการพาณิชย์
นาว ีพ.ศ. ....

เร่งรัดการผลักดันร่างพระราชบัญญติั
ส่งเสริมการพาณิชย์นาว ีพ.ศ. ....

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65  - งบด าเนินงานประจ าปี MS1.2

กรมการขนส่งทางบก / กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504005 การเร่งรัดใหเ้กดิการ
ลงนาม MOU วา่
ด้วยการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารทาง
ถนน ระหวา่งไทย-
มาเลเซีย

เร่งรัดใหเ้กดิการลงนาม MOU ทัง้ 2 
ฉบับ ได้แก ่(1) ร่าง MOU วา่ด้วยการ
ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหวา่งไทย-
มาเลเซีย และ (2) ร่าง MOU การขนส่ง
ผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหวา่งไทย-
มาเลเซีย ใหแ้ล้วเสร็จในปี 2564

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64                       -   MS1.1

กรมพฒันาธรุกจิการค้า BR0504006 การทบทวนประเภท
ธรุกจิตามบัญชีแนบ
ท้าย พรบ. การ
ประกอบธรุกจิของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 
2542

มีการทบทวนประเภทธรุกจิตามบัญชี
แนบท้าย พรบ. 
การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 โดยเฉพาะประเภทธรุกจิและ
บริการทีส่งวนไวใ้หก้บัคนไทย เพือ่
กระตุ้นการค้าและ
การลงทุนภายในประเทศเพิม่ขึ้นซ่ึง
จ าเป็นต้องพจิารณาผ่อนปรนในบาง
ธรุกจิเพือ่สนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศและส่งเสริมใหเ้กดิการ
ถ่ายทอดความรู้ (knowledge Tranfer)
 ในอนาคต

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 MS2.2

กรมศุลกากร BR0504007 การเชื่อมโยงข้อมูล 
ASEAN Customs 
Declaration 
Document (ACDD)

 1. เพือ่เพิม่การอ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการในการผ่านพธิกีารศุลกากร
 2. เพือ่เป็นอกีแหล่งข้อมูลส าคัญ
ส าหรับศุลกากรในการบริหารความเส่ียง
สินค้าน าเข้า

ม.ค. - ก.ย. 64   -  ความร่วมมือกบัองค์กร
ผู้ให้บริการระบบ NSW

MS1.3

แผนการขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมศุลกากร
(ร่วมกบักรมวชิาการเกษตร)

BR0504008 การเชื่อมโยงข้อมูล
ใบรับรองสุขอนามัย
พชื (e-Phyto 
Certificate)

 1. เพือ่ใหม้ีการเชื่อมโยงใบรับรอง
สุขอนามัยพชืในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์
แทนรูปแบบกระดาษ
 2. เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการรับรอง
สินค้า และลดการปลอมแปลงเอกสาร
รับรอง

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65  ใชง้บประมาณต่อเนือ่ง
จากปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 - 2563 
(ปี 2562 จ านวน

ประมาณ 20 ล้านบาท 
โดยกรมวชิาการเกษตร
 และปี 2563 จ านวน 
22.2 ล้านบาท โดย
กรมศุลกากรและ

ประมาณ 
7 ล้านบาทโดยกรม

วชิาการเกษตร)

งบประมาณรายจ่ายบรูณา
การแผนงานบรูณาการพฒันา

ด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ (ใช้งบประมาณ 
ภายใต้โครงการที่เกีย่วข้อง 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่

โครงการระบบค าขอ
ใบอนุญาต/ใบแจ้งเพือ่

น าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
แบบอเิล็กทรอนิกส์ 

ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW 
(กรมศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบและพฒันา
ระบบใบรับรอง

อเิล็กทรอนิกส์สุขอนามัย
และสุขอนามัยพชื 

( e-Sanitary and Phyto 
Sanitary Certificate ) 
ผ่านระบบ NSW (กรม

วิชาการเกษตร))

MS1.3

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504009 โครงการส่งเสริมการ
พฒันาบริการและ
ขยายเครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจสิติกส์
โครงการย่อย - 
โครงการงานแสดง
สินค้าโลจสิติกส์ 
(TILOG-LOGISTIX 
2021)

1. การจบัคู่ธรุกจิระหวา่ง LSPs ไทยกบั 
LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ค้าระหวา่งประเทศ ไม่น้อยกวา่ 550 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธรุกจิสาขาโล
จสิติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 64           16,910,200 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.2

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504010 โครงการส่งเสริมการ
พฒันาบริการและ
ขยายเครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจสิติกส์
โครงการย่อย - 
โครงการงานแสดง
สินค้าโลจสิติกส์ 
(TILOG-LOGISTIX 
2022)

1. การจบัคู่ธรุกจิระหวา่ง LSPs ไทยกบั 
LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ค้าระหวา่งประเทศ ไม่น้อยกวา่ 500 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธรุกจิสาขาโล
จสิติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           25,000,000 MS1.2

กรมสรรพากร BR0504011 การจัดท าท่าทีของ
ประเทศไทยต่อการลง
นามในอนุสัญญาพหุภาคี
เพื่อด าเนินมาตรการ
เกีย่วกบัอนุสัญญาเพื่อ
การเวน้การเกบ็ภาษี
ซ้อนในการป้องกนัการ
กดักร่อนฐานภาษแีละ
โอนก าไรไปยงัประเทศ
ที่มีอตัราภาษต่ี า 
(Multilateral 
Convention to 
Implement Tax 
Treaty Related 
Measures to Prevent 
Base Erosion and 
Profit Shifting : MLI)

1. การแกไ้ขอนุสัญญาภาษซ้ีอนของ
ประเทศไทยกบัต่างประเทศใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นต่ าของ Inclusive 
Framework on BEPS 
2. การยกระดับมาตรฐานการป้องกนั
การหลบเล่ียงภาษรีะหวา่งประเทศ
ภายใต้อนุสัญญาภาษซ้ีอนของประเทศ
ไทยกบัต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64  - MS1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว 
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504012 โครงการศูนย์บริหาร
จดัการ
การตรวจลงตราด้วย
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(E-Visa) ระยะที ่2

ต.ค. 64 – ก.ย. 65           10,000,000 งบรายจ่ายอืน่ MS3.11. เป็นการพฒันาระบบ e-Visa ให้มีความ
ทันสมัยมากยิง่ขึน้ โดย สอท./สกญ. สามารถ
ให้บริการ/อ านวยความสะดวกแกค่นต่างด้าว
ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเพื่อเขา้มา
ในราชอาณาจักรได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ทั้ง
ด้านการยืน่ค าร้อง การขออนุมัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขัน้ตอนด้านเอกสาร
 มุง่เน้นการหลีกเล่ียงการพบปะหรือสัมผัส
ระหวา่งบุคคล มีการเชือ่มโยงฐานขอ้มูลคน
ต้องห้ามกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมือง และ
หน่วยงานอืน่ๆ ท าให้หน่วยงานภาครัฐทั้ง
กระทรวงฯ และส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
สามารถตรวจสอบขอ้มูลการตรวจลงตราได้
อยา่งรวดเร็วแบบ Realtime รวมทั้งยงัเป็น
ชอ่งทางให้หน่วยงานอืน่ๆ เชน่ กรมการจัดหา
งาน สนง. คกก. ส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 
สามารถขอใชข้อ้มูลเพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องของการตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทันที 
นอกจากนี ้ระบบ e-Visa ส่งเสริมให้การคัด
กรองบุคคลที่เดินทางเขา้ประเทศไทยมี
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ ชว่ยขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติในมิติการต่างประเทศอยา่ง
บูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มัน่คง มัง่ค่ัง 
ยัง่ยนืมีมาตรฐานสากลและมีเกยีรติภมูิ ใน
ประชาคมโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
เสริมสร้างความมัน่คง
ของไทยและเสถยึรภาพของภมูิภาคท่ามกลาง
ภยัคุกคามทุกรูปแบบ     
2. ฐานขอ้มูลด้านการตรวจลงตราที่แม่นย า 
ถกูต้องและเป็นปัจจุบัน จัดท าระบบ
ฐานขอ้มูลรองรับความพร้อมของทุก สอท./
สกญ. ทั้งด้านอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ระบบ
เชือ่มต่อระบบ Cloud ระบบ Visa Data 
Center บุคลากร ทั้งส าหรับการดูแลระบบ
ตรวจลงตรา และปฏบิัติงานอ านวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัและการ
เชือ่มโยงขอ้มูลระหวา่งกระทรวงการ
ต่างประเทศกบัโครงการ Biometric ระยะที่
สอง ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และบริหาร
ระบบ Visa Data Center (VDC) โครงการ
แรกให้สามารถให้บริการได้ต่อไป
5. เพื่อให้งานด้านการตรวจลงตราของ สอท./
สกญ. ทุกแห่งเป็นแบบแบบไร้กระดาษอยา่ง
ครบวงจร (Paperless Office)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

การท่าเรือแหง่ประเทศไทย (ท่าเรือ
แหลมฉบัง)

BR0504013 โครงการศึกษา
ต้นทุนการขนส่ง
สินค้าทางเรือชายฝ่ัง

1) ระยะเวลาในการ
ของบประมาณและ
จดัจา้ง พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64       
2) ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ก.พ. 64 -

 ก.ค.64

            4,055,837 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS1.1

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504014 โครงการการศึกษา
ออกแบบและจดัท า
ต้นแบบของระบบ
การค้าดิจทิัล
แพลตฟอร์มแหง่ชาติ 
(National Digital 
Trade Platform)

เพือ่ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐพฒันา
ระบบการใหบ้ริการเพือ่อ านวยความ
สะดวกในการประกอบธรุกจิ และเพือ่
เพิม่ศักยภาพการแข่งขันในการประกอบ
ธรุกจิของประเทศไทยและอนัดับของ
ประเทศไทยในรายงาน Doing 
Business ใหดี้ขึ้น

 20,050,000 บาท งบประมาณกองทุนวจิัย
และพฒันากจิการ

กระจายเสียง กจิการ
โทรทัศน์ และกจิการ
โทรคมนาคม เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ

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

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504015 โครงการส่งเสริม
พฒันาระบบการ
ใหบ้ริการของ
หน่วยงานของรัฐเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพใน
การอ านวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธรุกจิ

1. เพือ่ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ
พฒันาระบบการใหบ้ริการเพือ่อ านวย
ความสะดวกในการประกอบธรุกจิ และ
เพือ่เพิม่ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธรุกจิของประเทศไทยและ
อนัดับของประเทศไทยในรายงาน 
Doing Business ใหดี้ขึ้น 
2. เพือ่ติดตามความกา้วหน้าในการ
แกไ้ขปัญหาภายใต้ประเด็น 
ข้อเสนอเพือ่ยกระดับประเทศไทยสู่ 10 
อนัดับประเทศทีป่ระกอบธรุกจิได้ง่าย
ทีสุ่ด (Ten for Ten)

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64             2,468,200 MS4.3
MS1.3
MS2.2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504016 โครงการยกระดับ
การพฒันาการ
ใหบ้ริการภาครัฐแก่
นิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทาง
อเิล็กทรอนิกส์

เพือ่ศึกษาและออกแบบเพือ่ยกระดับ
สมรรถนะการใหบ้ริการของระบบการ
ใหบ้ริการด้านการออกหนังสือรับรอง
ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบ
เบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนิกส์

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64             8,200,600 MS4.3
MS1.3

1. เพือ่ศึกษาต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริงจากการ
ใหบ้ริการ ทีท่่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่า
เทียบเรือ A) ใหเ้ป็นแนว ทางในการ
ก าหนดอตัราค่าภาระทีม่ีความเหมาะสม
 สามารถแข่งขันทางตลาดได้ รวมถึง
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการขนส่ง
ตู้สินค้าทางเรือชายฝ่ังได้ พร้อมทัง้
ก าหนดแนวทางการปรับอตัราค่าภาระ 
เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการตลาดในอนาคต 
โดยมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการ
ปรับอตัราค่าภาระ
2. เพือ่ศึกษาต้นทุนภาพรวมโลจสิติกส์
ของ ท่าเรือแหลมฉบังเปรียบเทียบกบั
ท่าเรือต่างๆในภมูิภาค ในการก าหนด 
แนวทางการพฒันาและปรับอตัราค่า
ภาระทีเ่หมาะสมใหส้ามารถแข่งขันทาง
การตลาดได้  
3. เพือ่การศึกษาและเปรียบเทียบ
ต้นทุนการขนส่งในประเทศในรูปแบบ
ต่างๆในการก าหนดแนวทางการพฒันา
และการก าหนดอตัราค่าภาระของท่า
เทียบเรือชายฝ่ัง(ท่าเทียบเรือA)ให้
สอดคล้องกบัการสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐทีต้่องการใหเ้กดิการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็น
ทางน้ ามากขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง
และธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)

BR0504017 การขยายกรอบการ
ช าระบัญชีสกลุเงิน
ท้องถิ่น (Local 
Currency 
Settlement) ใน
การประกอบ
ธรุกรรมทางการค้า
และการลงทุน

มีการตกลงใช้การช าระบัญชีสกลุเงิน
ท้องถิ่นระหวา่งประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ด าเนินการต่อเนือ่ง  - MS4.2

ส านักงานการบินพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

BR0504018 การแกไ้ข ข้อบังคับ
ของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน 
ฉบับที ่93 วา่ด้วย
การรักษาความ
ปลอดภยัสินค้าและ
ไปรษณียภณัฑ์ทาง
อากาศ

การแกไ้ขกฎระเบียบเกีย่วกบัการขนส่ง
สินค้าทางอากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
 ICAO

ม.ค. - ธ.ค. 64  ไม่ใช้งบประมาณ MS1.2

ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

เพือ่ให ้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยีในการออก
และเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64 MS4.2

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

BR0504020 โครงการจดัท า
แผนปฏบิัติการเพือ่
ผลักดันการลงทุน
อตุสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวยีน 
(Circular 
economy) ในพืน้ที่
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก

1. ข้อมูลศักยภาพของอตุสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีนในพืน้ที่
 EEC ทีไ่ด้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การวเิคราะหภ์าพรวมในการพฒันา
อตุสาหกรรมเป้าหมายได้ 
2. ยุทธศาสตร์รวมทัง้กลยุทธก์าร
ส่งเสริมอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวยีนในพืน้ที ่EEC ตรง
กบัความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และตอบสนองศักยภาพของพืน้ทีไ่ด้ 
3. แผนปฏบิัติในการผลักดัน
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเศรษฐกจิ
หมุนเวยีนในพืน้ที ่สามารถด าเนินการได้
จริง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ที่
สามารถร่วมด าเนินการได้ 
4. แนวทางการด าเนินงานถูกน าไปใช้ใน
การชักชวนและสนับสนุนการลงทุนใน
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน

ต.ค. 63 – ก.ย. 64             8,945,500 MS2.2

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

BR0504021 จดัท ามาตรการเพือ่
การลงทุนใน
อตุสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบั
การแพทย์แม่นย า 
ในพืน้ทีเ่ขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

1. แผนส่งเสริมการลงทุนใน
อตุสาหกรรมการแพทย์จโีนมิกส์ที่
เชื่อมโยงกบัการพฒันาอตุสาหกรรม
เป้าหมาย 
2. เพิม่ศักยภาพทางการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัการแพทย์แม่นย า ผ่านการก าหนด
ทิศทางการขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ และ
แผนระดับพืน้ที ่
3. เพิม่ประสิทธภิาพในการป้องกนั 
วนิิจฉัยโรค และลดค่าใช้จา่ยในการดูแล
รักษาผู้ป่วยในพืน้ที ่EEC 
4. เพิม่โอกาสในการจา้งงานของ
ประชากรในพืน้ที ่จากการลงทุนใน
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการแพทย์
แม่นย า

ต.ค. 63 – ก.ย. 64             7,080,000 MS2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504022 โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์
ระหวา่ง
กรมสรรพากรและ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การเชื่อมโยงข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์
ระหวา่งกรมสรรพากรและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

ใชง้บประมาณตามปกติ MS1.3 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504023 การด าเนินงาน
ทบทวนขอบข่าย
ธรุกจิประเภทกจิการ
ศูนย์กลางธรุกจิ
ระหวา่งประเทศ 
(International 
Business Center: 
IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุงเง่ือนไข
ประเภทกจิการศูนย์กลางธรุกจิระหวา่ง
ประเทศ (International Business 
Center: IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504024 การด าเนินงาน
ปรับปรุงมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน 
รวมถึงสิทธปิระโยชน์
 และเง่ือนไขของ
ประเภทกจิการต่างๆ

มาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ และเง่ือนไขของประเภท
กจิการต่างๆ ทีม่ีการปรับปรุงแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504025 การด าเนินงาน
ทบทวนนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ (SEZ)

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) ทีม่ีการทบทวน
แล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504026 การด าเนินงาน
ทบทวนคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส าหรับการ
ตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็น
กรณีพเิศษ (Smart 
Visa)

คุณสมบัติหลักเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับ
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพเิศษ (Smart Visa) ทีม่ีการ
ทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง BR0504027 การทบทวนการ
บังคับใช้เอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง 
ตม.6 ส าหรับคนต่าง
ด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดินทางเข้า
 - ออกประเทศ (ตม.๖) ส าหรับ
ชาวต่างชาติ ไม่สามารถกระท าได้
เนือ่งจากต้องผ่านกระบวนการแกไ้ข
บทบัญญติัของกฎหมายวา่ด้วยคนเข้า
เมือง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แกไ้ขกฎหมาย
สตม. จงึได้พจิารณาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยอยู่ระหวา่งพฒันาเป็น 
application หรือ QR Code เพือ่ใช้ใน
การปฏบิัติงานบนมือถือ Smart Phone 
(Thai Immigration Form TM 6) 
รวมถึงการพฒันาระบบ One System

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (กระทรวงพาณิชย)์

BR0504028 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศเชิง
ลึกด้านเศรษฐกจิ
การค้า ระยะที ่4 
ประจ าปีงบประมาณ
 2564

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64           10,376,100 งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 

(งบประมาณแผ่นดิน)

MS1.3

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (กระทรวงพาณิชย)์

BR0504029 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศเชิง
ลึกด้านเศรษฐกจิ
การค้า ระยะที ่5 
ประจ าปีงบประมาณ
 2565

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกจิรายประเทศส่งออก
ส าคัญ (Policy Dashboard: Global 
Demand Dashboard) ระยะที่ 2
(2) ระบบก ากบัติดตามสถานการณ์ค่าครอง
ชพีประชาชน (Policy Dashboard: Cost of
 Living Analytics) ระยะที่ 1
(3) เวบ็ไซต์ระบบบริการขอ้มูลเศรษฐกจิ
การค้าเชงิลึก (Trade Analytic E-Service : 
คิดค้า.com) ระยะที่ 3
ผลลัพธข์องโครงการ : (1) มีระบบบริการ
ขอ้มูลเศรษฐกจิการค้าเชงิลึก (E-Service) 
ส าหรับผู้ประกอบการ เพื่อใชใ้นการติดตาม
และวางแผนธรุกจิการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ที่เป็น Data Analytic สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์ (Prediction) เตือนภยั
 (Early Warning) และระบบบริหารจัดการ
ปัญหาส าหรับผู้บริหาร

ต.ค. 64 - ก.ค. 65           18,044,200 ขอรับจดัสรรในปี 65 MS1.3

ส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.)

BR0504030 โครงการแกไ้ข
เพิม่เติมปรับปรุง
บทบัญญติักฎหมายที่
เกีย่วข้องให้
สอดคล้องกบั
มาตรฐานสากลด้าน 
AML/CFT และ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
มีความเหมาะสม 
เป็นธรรม ไม่เป็น
ภาระแกป่ระชาชน
เกนิสมควร

1. ร่างพระราชบัญญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่..) พ.ศ.
 .... 
2. ร่างพระราชบัญญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุ
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....

ต.ค. 64 - ก.ย. 65   -   MS4.1

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกจิรายประเทศ
ส่งออกส าคัญส าหรับส านักงานพาณิชย์
ในต่างประเทศ (Policy Dashboard: 
Global Demand Dashboard) ระยะที่
 1
(2) ระบบก ากบัและติดตามนโยบายด้าน
เศรษฐกจิการค้าระดับจงัหวดั 
(Province Policy Dashboard) ระยะที่
 2
(3) เวบ็ไซต์ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกจิ
การค้าเชิงลึก (Trade Analytic 
E-Service : คิดค้า.com) ระยะที ่2
ผลลัพธข์องโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้าเชิงลึก 
(E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ เพือ่
ใช้ในการติดตามและวางแผนธรุกจิ
การค้า (2) มี Policy Dashboard ทีเ่ป็น
 Data Analytic สามารถคาดการณ์
สถานการณ์ (Prediction) เตือนภยั 
(Early Warning) และระบบบริหาร
จดัการปัญหาส าหรับผู้บริหาร



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏรูิปประเทศด้าน

กจิกรรมปฏรูิปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กจิกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1.กระทรวงแรงงาน

2.สภาหอการค้าไทย

3.สภาอุตสาหกรรม

4.กระทรวงศึกษาธกิาร (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ))

6 สป.อว. (สนผ. 
สมอ. สสอ. )

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุม่ภาคีการศึกษาและท างาน ส าหรับ
ภาคการผลิตและบริการอยา่งยัง่ยนื ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ออกแบบการพัฒนาทกัษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

5. 4 ทปอ. (ทีป่ระชุมอธกิารบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) ทีป่ระชุมอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั (ทปอ.มรภ.) ทีป่ระชุมคณะกรรมการอธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย (สสอท.) )

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทกุแหง่

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปน็พลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ BR0505
สร้างและพัฒนาก าลังคนทีม่ีทกัษะและความพร้อมเพ่ือเปน็พลังในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

MS1
MS2
MS3
MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

 สอศ. (สนับสนุน) BR0505001 โครงการผลิตอาชีวะ
พันธุ์ใหม่ เพ่ือสรา้ง
ก าลังคนทีม่ีสมรรถนะ 
ส าหรบัอุตสาหกรรม 
NEW GROWTH 
ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด ์4.0 และ
การปฏริปูการ
อุดมศึกษาไทย

1. จ านวนนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เขา้ร่วม
โครงการได้รับการพฒันาสมรรถนะและ
ทักษะที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน / 2564 = 
1,345 คน / 2565 = 1,388 คน)
2. จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตร ปวส. ที่เป็นอาชวี
พนัธุใ์หม่มีความรู้และสมรรถนะตามหลักสูตร
ที่เป็นสากล (2563 = 800 คน / 2564 = 852
 คน / 2565 = 1,308 คน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 -2565

            111,396,700 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS3/MS4

 สอศ. (สนับสนุน) BR0505002 โครงการขยายและ
ยกระดบัอาชีวศึกษา
ทวภิาคีสูคุ่ณภาพ
มาตรฐาน

จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมจัด
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคี (2563=62,193 คน/
 2564 =73,500 คน /2565 = 79,700 คน /
2566 =86,000 คน/ 2567 =95,000 คน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 -2567

              61,767,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS3/MS4

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505003 โครงการยกระดบัผลิต
ภาพและพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือสรา้ง
ความสามารถทางการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม

8,200 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

28,347,700              โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  หัวขอ้ที่ 2
 หัวขอ้ยอ่ย 2.1

 เร่ืองที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505004 โครงการเสรมิ
สมรรถนะแรงงาน
ดา้นเทคโนโลยรีองรบั
การการท างาน
ในศตวรรษที ่21

6,363 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

15,900,000              โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  หัวขอ้ที่ 2
 หัวขอ้ยอ่ย 2.1

 เร่ืองที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505005 โครงการเสรมิ
สมรรถนะแรงงานดา้น
เทคโนโลยรีองรบัการ
การท างานในศตวรรษที่
 21

40,000 คน 1 ต.ค. 64 -
30 ก.ย. 65

136,400,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  หัวขอ้ที่ 2
 หัวขอ้ยอ่ย 2.1

 เร่ืองที่ 8

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0505006 โครงการจดัการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 
Reskill-Upskill 
ส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชีวติในรปูแบบ
ประกาศนียบตัร (Non
 Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีต้นแบบหลักสูตรบูรณา
การที่ตอบสนองความต้องการในระดับชาติ 
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนียบัตร (Non-degree) 
3) มีรายวชิาหรือชดุวชิาของมหาวทิยาลัย
เกษตร ศาสตร์เพื่อตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชวีติหลากหลายมากขึน้ 
ผลลัพธโ์ครงการ : ผู้เรียนคนในวยัเรียน วยั
ท างาน กลุ่มเกษตรกา้วหน้าและผู้สูงวยั
สามารถน าความรู้ไปใชต่้อยอดเพื่อการ
ประกอบอาชพีและมีรายได้

ตค.64-กย.65 
(ปีงบประมาณ 2565) 

(ขอบเขตด้านปี
การศึกษาอยูใ่นชว่งภาค
ปลายปีการศึกษา 2564 
และภาคต้นปีการศึกษา 

2565)

              70,800,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

M1/M2

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505007 โครงการถ่ายทอด
ความรูก้ารสรา้ง
หุน่ยนตบ์รกิารเพ่ือ
ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว
และปอ้งกัน Covid 19

นักศึกษา ภาคอตุสาหกรรมหรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจได้พฒันาทักษะการสร้างหุ่นยนต์บริการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ม.ค.- ต.ค 65                   278,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1,MS1.2,MS2.
1,MS3.1,MS4.1

 -

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบรุี

BR0505008 โครงการเสรมิสรา้งภาคี
เครอืข่ายการศึกษา
และการท างาน 
(Education and 
Work Consortium)

1)	 โครงการเสริมสร้างภาคีเครือขา่ย
การศึกษาและการท างาน (Education and 
Work Consortium)
2)	 ภาคีเครือขา่ยการศึกษาและการท างาน
ด้านนวตักรรมการออกแบบ
3) 	ภาคีเครือขา่ยเพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียน
ความรู้ชองครูและนักเรียนอยา่งน้อย 1 
เครือขา่ย
4)	 ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูล เพื่อการพฒันา
มาตรฐานการเรียนการสอนระหวา่งภาคี 1 
ระบบ
5) 	ครูและนักเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรมของ
เครือขา่ยอยา่งน้อย 200 คน

1.ต.ค. 64 - ธ.ค. 65               16,800,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS1,MS2,MS3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

BR0505009 โครงการพัฒนาทกัษะ
ก าลังคน 
เพ่ือสรา้งโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบไอโอ
ทเีพ่ืออุตสาหกรรม 
(Industrial Internet 
of Things, IIOT)

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส . หรือระดับ
ปริญญาตรี 
ที่ท างานในโรงงานอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์
 จ านวน 150 คน

มกราคม 2565 
ถงึ 
ธนัวาคม 2565

                9,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

BR0505010 โครงการพัฒนาทกัษะ
ก าลังคน 
เพ่ือสรา้งโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการพัฒนา
ระบบการเรยีน การ
สอนรปูแบบสะเตม็
ศึกษาส าหรบั
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง
 (ปวส.) สาขาไฟฟา้หรืออเิล็กทรอนิกส์หรือที่
เกีย่วขอ้ง รุ่นละ 30 คน จ านวน 3 รุ่น
- กลุ่มที่เกีย่วขอ้งในโครงการเพิ่มเติมได้แก ่
คณาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระ
นครเหนือและบุคลากรในสายปฏบิัติงานของ
สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ

มกราคม 2565 
ถงึ 
ธนัวาคม 2565

                5,400,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก

BR0505011 โครงการบรูณาการ
การพัฒนาบคุลากร
ตามรปูแบบ EEC 
Model Type A และ 
Type B คลัสเตอร์
หุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัตสิ าหรบั
หลักสูตร Refinery 
Mechatronics

1. นักเรียนในพื้นที่เขตอตุสาหกรรมในกลุ่ม
จังหวดัภาคตะวนัออก ศึกษาต่อในหลักสูตร 
Refinery Mechatronics ตามรูปแบบ EEC 
Model Type A จ านวน 50 คนต่อปี 
(ด าเนินการต่อเนือ่งทุกปี)
2. บุคลากรในภาคอตุสาหกรรม เขา้รับการ
ฝึกอบรมระยะส้ันตามรูปแบบ EEC Model 
Type B ในหลักสูตร Refinery 
Mechatronics จ านวน 400 คนต่อปี

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กนัยายน 2565

              20,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2
MS3
MS4

ยทุธศาสตร์ที่ 2  
ยทุธศาสตร์ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั
 การพฒันาเศรษฐกจิ และ

การกระจายรายได้
แผนแม่บท เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี BR0505012 โครงการพัฒนา
รปูแบบหลักสูตรและ
การจดัการเรยีนการ
สอนแบบชุดการเรยีนรู้
ยอ่ย (Modular 
Instruction) และ
ระบบคุณวฒิุฉบบัยอ่ย 
(Micro Credential) 
ในระบบธนาคารหน่วย
กิตดจิทิลั เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวฒิุแหง่ชาติ

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการพฒันาหลักสูตร
รายวชิาและระบบการจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบชดุการเรียนรู้ยอ่ย (Modular 
Instruction) และระบบคุณวฒิุฉบับยอ่ย 
(Micro Credential) ในระบบธนาคารหน่วย
กติดิจิทัล 
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวชิาต้นแบบที่มีการ
เชือ่มโยงการพฒันาทักษะกบัมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชพีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติที่สอดคล้องกบั
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

ตค.64-กย.65                 4,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS4

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี BR0505013 โครงการพัฒนาระบบ
นิเวศน์นวตักรรมเพ่ือ
ส่งเสรมิบคุลากรใหม้ี
ความเชือ่มโยง
ภาคอุตสาหกรรม 
(University 
Industrial Linkage)

แพลตฟอร์ม การท างานร่วมอตุสาหกรรมใน
หลายมิติ ไม่วา่จะเป็น การเรียนการสอน 
(หลักสูตร), อบรม Up skill, Re skill, การ
ท างานร่วมอตุสาหกรรมด้านงานวจิัยและ
นวตักรรม (Talent mobility), การลงทุนร่วม
เพื่อสร้างโรงเรียน-โรงงาน

มค.65-กค.65                 2,816,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี BR0505014 การพัฒนาผู้เชีย่วชาญ
รุน่ใหม่ท างานรว่ม
อุตสาหกรรมและ 
ส่งเสรมิบคุลากรดา้น
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมจาก
มหาวทิยาลัยและ
สถาบนัวจิยัของภาครฐั
ไปปฏบิตังิานเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility)

อาจารยแ์ล นักศึกษามีประสบการณ์และการ
เชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรมให้ฝึกปฏบิัติจาก
โจทยท์ี่มาจากภาคอตุสาหกรรมที่แท้จริง ฝึก
การใชท้ั้ง Professional skill และ Soft skill

ตค.64-กย.65                 8,205,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสินทร์

BR0505015 6.โครงการตอ่ยอดการ
จดัตัง้เครอืข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและทดสอบ
เพ่ือยกระดบัพัฒนา
ศักยภาพบคุลากรกลุม่
สายวชิาชีพเพ่ือก้าวสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที ่21 และ 
Up-skill, Re-skill 
พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรสายวชิาชีพ
ดา้นดจิทิลัเพ่ือเปน็
แรงงานทีม่ีทกัษะแหง่
อนาคต

1. บคุลากรสายอาชีวะ มีความพร้อมตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. บคุลากรสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีปจัจบุนั
เพื่อ Up skill และ Re skill  
3. บคุลากรสายอาชีวะมีความรู้ด้านการใช้
โปรแกรมบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4. บคุลากรสายอาชีวะองค์ความรู้ด้านการใช้
การสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
เชื่อมต่อกับการควบคุมหุน่ยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการท างาน 
5. บคุลากรสายอาชีวะและผู้เข้าร่วมองค์ความรู้
ด้านการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย
ปญัญาประดิษฐ์และการประยกต์ใช้ระบบ RFID
 ระบบความปลอดภยัทางอินเตอเน็ต
6.สามารถพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวคิด 
Ecosystem เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital 
card ใหส้ะดวกแก่การเข้ารับบริการที่ศูนย์และ
วเิคราะหศั์กยภาพเปน็รายบคุคลได้ 
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดบคุลาการ
สายอาชีวะใหเ้ปน็ผู้ประกอบการด้านนวตักรรม 
(Innovative startups)

ตค.64-กย.65               82,915,000 เสนอขอต้ังงบประมาณปี
 2565

MS2 แผนปฏรูิปประเทศด้าน
เศรษฐกจิ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505016 ออกแบบการพฒันาทักษะก าลังคน (Up Skill 
 Re Skill and New Skill )ส าหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชพี

ม.ค.-ก.ค. 64 MS2

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505017 โครงการพัฒนาทกัษะ
ดา้นภาษาและ
วฒันธรรมส าหรบั
บคุลากรดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว เพ่ือรองรบั
แผนปฏบิตักิารพัฒนา
และส่งเสรมิการ
ทอ่งเทีย่วในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก

ออกแบบการพฒันาทักษะก าลังคน (Up Skill 
 Re Skill and New Skill )ส าหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชพี

ต.ค.64-ก.ย. 65                 1,500,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

มหาวทิยาลัยพะเยา BR0505018 โครงการพัฒนา
หลักสูตร
ประกาศนียบตัรและ
หลักสูตรอบรมแบบ 
Non-Degree เพ่ือ
พัฒนารองรบัการ
พัฒนาศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนือ

มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจ้างงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่ต่ ากวา่ 6 สายงาน

2563 -
ธนัวาคม 2565

                7,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 1 - 4

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร 2 S 
Curves ไดแ้ก่ ดา้น
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ และ
อุตสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร 
โดยเน้นจดัโครงการ
แบบออนไลน์ 
1) โครงการอบรมดา้น
ภาษา 3 ภาษา 
ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ
 และ ภาษาญีปุ่น่ 
2) โครงการพัฒนา
หลักสูตร non degree
 เพ่ือสรา้งก าลังคนดา้น
ยานยนตแ์หง่อนาคต 1
 หลักสูตร 
3) โครงการดา้น
การแพทยแ์ละบรกิาร
สุขภาพ 2 โครงการ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม BR0505019 โครงการพัฒนาความรู้
และทกัษะ
ภาษาอังกฤษส าหรบั
มัคคุเทศน์และชุมชน
เพ่ือรองรบัการ
ทอ่งเทีย่วเชิงอุทยาน
ธรณแีละแหล่งซากดกึ
ด าบรรพ์

ต.ค 64- กย.65                 3,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

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

MS3.3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร BR0505020 โครงการการพัฒนา
รายวชิาเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน (Circular 
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing 
Thinking) เพ่ือการ
ขับเคลือ่นทอ้งถ่ินอยา่ง
ยัง่ยนื

สร้างและพฒันาก าลังคนที่มีทักษะและความ
พร้อมเพื่อเป็นพลังในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64                   222,700 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1 -

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ BR0505021 UP Skill-การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมทกัษะ
ดา้นการทอ่งเทีย่วเชิง
ส่งเสรมิสุขภาพส าหรบั
สังคมสูงวยั (Wellness
 Tourism for Senior 
Society)

โดยการอบรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการ หรือ 
ผู้จัดการ "การท่องเที่ยวเชงิส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับสังคมสูงวยั" สามารถบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวฯ ทรัพยากรแหล่งให้บริการ 
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวฯ สร้างเครือขา่ย พฒันา Platform 
และท า Marketting

อบรม 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน
 (รายไตรมาส) เร่ิม 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

                4,600,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ 
ปี 2565

MS2

มหาวทิยาลัยสงขลานรนิทร์ BR0505022 การยกระดบัเพ่ือความ
เปน็ผู้น าอาเซียนดา้น
การศึกษาและวจิยัเพ่ือ
การทอ่งเทีย่ว 
มหาวทิยาลัยสงขลานคริ
นทร ์Leveraging PSU
 Tourism Education 
and Research to 
Lead ASEAN

1) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของ
บุคลากรในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 2) การ
เพิ่มขึน้ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมูลค่า
สูง เชน่ การท่องเที่ยวสุขภาพ การท่องเที่ยว
ฮาลาล การท่องเที่ยวสูงวยั 3) การเพิ่มขึน้
ของขดีความสามารถและสมรรถนะของ
นักวจิัยด้านการท่องเที่ยว 4) การเพิ่มขึน้
ศักยภาพการแขง่ขนั (Competitive 
Advantage) ของการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของ
ประเทศ

2565-2567               85,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

เป้าหมาย:
1. เพื่ออบรมเชิงปฏบิัติการภาคสนาม เสริมสร้าง
ความรู้และทักษะการถา่ยทอดขอ้มูลวิชาการเชิง
การท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์และอทุยาน
ธรณี แกม่ัคคุเทศน์ ชุมชน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป จ านวน 3 พื้นที่หลัก
2. เพื่อถา่ยทอดทักษะพื้นฐานภาษาองักฤษเพื่อ
การการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์และ
อทุยานธรณี
3. เพื่อขยายเครือขา่ยกจิกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด า
บรรพ์และอทุยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เขา้อบรมได้รับความรู้และเขา้ใจความส าคัญ
ทางธรรมชาติและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอทุยานธรณีเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมมีทักษะการน าเสนอ
และสามารถถา่ยทอดความรู้ได้อยา่งถกูต้อง โดย
จ านวนผู้เขา้อบรมอยา่งน้อยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เขา้อบรมได้รับทักษะพื้นฐานภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารส าหรับการท่องเที่ยวแหล่งซากดึก
ด าบรรพ์และอทุยานธรณี โดยจ านวนผู้เขา้อบรม
อยา่งน้อยร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันศูนยก์ลาง
การเครือขา่ยการศึกษา การประชุมวิชาการ การ
จัดอบรม และการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด า
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการพัฒนาอทุยาน
ธรณี โดยอาศัยภาคีเครือขา่ยปัจจุบันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น กรม
ทรัพยากรธรณี UNESCO สภาบันวิจัย และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วมเป็นต้นทุนในการจัดอบรม
และขยายเครือขา่ย
ผลลัพธ์:
1. รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่
ด าเนินการเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ปี หลัง
การจัดโครงการ
2. ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์และอทุยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เขา้อบรมสามารถน าความรู้และทักษะไปต่อ
ยอดและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้
4. หน่วยงานภาคีเครือขา่ยด้านการศึกษา การ
ท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์ และอทุยานธรณี
ของประเทศไทยมีความเขม้แขง็และเป็นที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล (UNESCO)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยสงขลานรนิทร์ BR0505023 Up Skill โดยการ
อบรมความรู ้การ
พัฒนาเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการยคุใหม่ 
ใหม้ีทกัษะความรูใ้น
การใช้ Smart Digital 
เพ่ือการวางแผนการ 
ผลิตและการเข้าถึง
ตลาดทัง้ในและ
ตา่งประเทศ

โดยการอบรม/ฝึกทักษะวชิาชพีจริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่  ที่มีทักษะ
 - การจัดการชวีติ การบริหารเวลา  และการ
บริหารจัดการการเงิน  
- การด ารงชวีติและการประกอบอาชพีที่
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน
-  การท าการเกษตรโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง,  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใต้หลัก BCG Model,  การใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเกษตร,  
การจัดการการผลิตและผลผลิต,  การแปรรูป 
 และการวางแผนและการจัดการตลาดผลผลิต
เกษตร (Off line / Online)

อบรม/ฝึกทักษะวชิาชพี
จ านวน 100 คน (จ านวน
 2 ศูนย-์ ศูนยภ์าคใต้
ตอนล่าง ภายใต้การดูแล
ของม.สงขลานครินทร์) 
ระหวา่ง ต.ค. 64 - ส.ค. 
65

              16,610,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

มหาวทิยาลัยสวนดสุิต BR0505024 เป้าหมาย :
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศและ อนัดับขดีความสามารถทางการ
แขง่ขนัด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดย Travel &  Tourism Competitiveness
 Index (TTCI) ดีขึน้
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎ ีทักษะ และทัศนคติเพื่อ
การบริการระดับสากล เตรียมพร้อมและ
พฒันาคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานบน
เรือส าราญ ให้แกบุ่คลากรด้านการท่องเที่ยว 
ไม่น้อยกวา่ 800 คน  และผู้เขา้รับการอบรม
มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถผ่านการประเมิน
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
ผลลัพธ ์:
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ ส าหรับการให้บริการบนเรือ
ส าราญส าหรับนักท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ต้ังแต่ เดือน
ตุลาคม 64 ถงึ เดือน 
กนัยายน 65)

              74,500,700 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505025 โครงการพัฒนาระบบ
การเทยีบโอน
ประสบการณก์าร
ท างานเพ่ือการรบัรอง
คุณวฒิุวชิาชีพ

2,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 10,850,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505026 โครงการสรา้งความ
เข้มแข็งก าลังคนและ
ชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย
มาตรฐานอาชีพ

2,500 คน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 54,000,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505027 โครงการสรา้งโอกาส
ในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้
ประกอบอาชีพ

35,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 72,500,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505028 โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและสือ่การ
เรยีนรูอ้อนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของ
บคุคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวฒิุวชิาชีพ

75 ชดุฝึกอบรม 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 9,601,000                เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505029 โครงการพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพ
ก าลังคนของประเทศ
ดว้ยระบบคุณวฒิุ
วชิาชีพ

70 อาชพี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 18,456,500              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

โครงการ : ผลิต
บคุลากรใหบ้รกิารบน
เรอืส าราญส าหรบัการ
ทอ่งเทีย่วและการ
บรกิารศักยภาพสูงทาง
น้ า
การด าเนินงาน :
1. จดัท าหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสารการ
อบรม และสือ่
ประชาสัมพันธ์
2. จดัอบรมโครงการ
ผลิตบคุลากรใหบ้รกิาร
บนเรอืส าราญส าหรบั
การทอ่งเทีย่วและการ
บรกิารศักยภาพสูงทาง
น้ า 
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พรอ้มสรปุ
ข้อมูลการฝึกอบรม
4. ประชุมเพ่ือสรปุผล
การด าเนินงานและ
ปรบัปรงุแผนการ
ด าเนินงานค่าใช้สอย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505030 โครงการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพก าลังคนดว้ย
ระบบคุณวฒิุวชิาชีพสู่
ภมูิภาค

2,100 คน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 69,594,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ BR0505031 โครงการส่งเสรมิความ
รว่มมือพันธมิตรทาง
ธุรกิจและพัฒนาทกัษะ
การวเิคราะหอ์นาคต
เชิงยทุธศาสตร์
การตลาดส าหรบั
ผู้ประกอบการ SMEs 
ในหว่งโซ่อุปทานดา้น
การทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพ และความงาม 
ในเขตคลัสเตอรก์ลุม่
จงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอันดา
มัน

 - แผนการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่
สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอาย ุได้แก ่กลุ่ม Millennials 
(generation y), active aging (อายมุากกวา่
 50 ปี) และ retirement (อายมุากกวา่ 65 ปี)
 - จัดการอบรมให้ความรู้ในผู้ประกอบการ
ธรุกจิท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและความงาม
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จ านวน 300 ราย ใน
พื้นที่จังหวดัศักยภาพน าร่อง

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กนัยายน 2565

                2,900,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3 + MS2  -

สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ BR0505032 โครงการการพัฒนา
มาตรฐานวชิาชีพของ
บคุลากรส าหรบัการ
ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ
ในทอ้งถ่ิน

 - มาตรฐานวชิาชพีของบุคลากรการท่องเที่ยว
เชงิสุขภาพเพื่อยกระดับศักยภาพของ
บุคลากรและเพิ่มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพในท้องถิน่
 - แนวทางการพฒันาก าลังคนในภาคการ
ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพด้วยมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏบิัติงาน และ
มาตรฐานการปฏบิัติตน

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กนัยายน 2565

                3,348,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS4  -

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505033 โครงการผลิตบณัฑิต
พันธุ์ใหม่ ประจ าป ี
2564

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพนูสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของภาคอตุสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเขา้ไปท างาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,086,779,300          โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505034 โครงการผลิตบณัฑิต
พันธุ์ใหม่ ประจ าป ี
2565

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพนูสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของภาคอตุสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเขา้ไปท างาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,759,871,800          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505035 โครงการผลิตบณัฑิต
พันธุ์ใหม่เพ่ือรองรบั
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก 
EEC ประจ าป ี2564

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพนูสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของภาคอตุสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเขา้ไปท างาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 55,925,000              โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS2/MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505036 โครงการผลิตบณัฑิต
พันธุ์ใหม่เพ่ือรองรบั
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก 
EEC ประจ าป ี2565

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพนูสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของภาคอตุสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเขา้ไปท างาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 127,250,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505037 โครงการพัฒนาทกัษะ
ก าลังคนของประเทศ

1) บัณฑิตและแรงงานได้รับการพฒันาทักษะ
ที่ตรงตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรม
และภาคบริการ
2) สถาบันอดุมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรต้นแบบในการพฒันาทักษะที่
เกดิจากความร่วมมือระหวา่ง
ภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ และ
สถาบันอดุมศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 950,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงานทีร่ว่มโครงการ
มหาวทิยาลัเชียงใหม่
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบรุี
มหาวทิยาลัยบรูพา
มหาวทิยาลัยขอนแก่น
ผู้ประกอบการธุรกิจสือ่สารโทรคมนาคม
 เช่น AIS, True, DTAC

BR0505038 1 ตุลาคม 2564 - 30 
กนัยายน 2565

          1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS1, MS2, MS3  -โครงการยกระดบั 
SMEs ไทยสูเศรษฐกิจ
ดจิทิลัดว้ยคลาวด์
เทคโนโลยี
วตัถุประสงค์
- เพ่ือยกระดบัทกัษะ
ดจิทิลัครัง้ใหญ ่ใหกั้บ 
SMEs และ Startup 
(Reskill/Upskill/News
kill)
ปรบัเปลีย่นเปนธุรกิจ
ดจิทิลั เพียงพอใหมี
ความสามารถในการแข
งขันในเศรษฐกิจและ
สังคมดจิทิลัระดบั
นานาชาติ
- เพ่ือพัฒนาชวย SMEs
 มีความรู ทกัษะ 
ประสบการณ ในการ
ประยกุตใชเทคโนโลยี
การค านวณกลุมเมฆ 
(Cloud Computing)
 ตามหลักเศรษฐกิจแบ
งปน ทัง้ Marketing 
4.0, Industry 4.0, 
Smart Food and 
Farming และ Cloud
 Computing 
สามารถลดคาใชจาย
ในการขาย การตลาด 
การบรหิารจดัการโลจิ
สตกิส หวงโซอุปทาน 
และบรกิารหลังการขาย
'- เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร
มดจิติอล ส าหรบั 
SMEs ธุรกิจออนไลนต
าง ๆ และซอฟตแวร
ประยกุต เปนกลมุแข
งขันบนอินเทอรเน็ต 
(Virtual Cluster) ใน
การท าธุรกิจในระบบ
นิเวศดจิทิลับนอินเทอร
เน็ต

กลุม่เปา้หมาย 
SMEs และ Startup จ านวน 50,000 คน ใน 
4 กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธรุกจิบริการ (ธรุกจิท่องเที่ยว โรงแรม)
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 4.0 
(Industrial 4.0)
3.กลุ่มธรุกจิเกษตรอาหาร (Smart Farmer)
4.กลุ่มธรุกจิอตุสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (Cloud 
Programming)
ผลลัพธ์
- บุคลากรใน SMEs และ Startup จ านวน 
50,000 คน ได้รับการ Reskill/Upskill/New
 Skills ปรับเปล่ียนเป็นธรุกจิดิจิทัลและ
สามารถแขง่ขนัในเศรษฐกจิมดิจิทัล
- โครงการธรุกจิ (ด้านการขาย การตลาด 
การบริหารจัดการ ห่วงโซ่อปุทาน โลจีสติกส์ 
และบริการหลังการขาย) ที่สามารถน าขึน้ใน
ระบบ Cloud จ านวน 2,000 โครงการ 
- แพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ SMEs ธรุกจิ
ต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแขง่ขนับนอนิเทอร์เน็ต 
Virtual Cluster จ านวนไม่ต่ ากวา่ 10  
แพลตฟอร์ม  และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs 
2,500 ราย ในการท าธรุกจิออนไลน์ต่อเชือ่ม
กบัระบบนิเวศดิจิทัลบนอนิเทอร์เน็ต สามารถ
เขา้ถงึผู้บริโภคโดยตรงผ่านอนิเทอร์เน็ต (Peer
 to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
 - SMEs ไทยปรับเปล่ียนเป็นธรุกจิดิจิทัล มี
ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดไทย 
อาเซียน จีน และนานาชาติ บนอนิเทอร์เน็ต
ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกจิหลังวกิฤติโควดิ-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ในการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยกีาร Cloud 
Computing ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความรวดเร็วและ
ต้นทุนค่าใชจ้่ายต่ าสามารถแขง่ขนัได้ในระดับ
นานาชาติบนอนิเทอร์เน็ต
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มดิจิตอล/กลุ่ม
แขง่ขนั SMEs บนอนิเทอร์เน็ตส าหรับ SMEs 
ธรุกจิต่างๆและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ในการท า
ธรุกจิในระบบนิเวศดิจิทัลบนอนิเทอร์เน็ต เกดิ
เป็นคลัสเตอร์กลุ่มแขง่ขนัร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพื่อสร้างนวตักรรม


	BR05
	BR0501
	BR0502
	BR0503
	BR0504
	BR0505

