
 
 
 
 
 
 

5 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านเศรษฐกิจ 



5. เศรษฐกิจ

 BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 1. มีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีจากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีไปสู่การปลูกพืชเล้ียงปศุสัตว์ และประมงท่ีมีมูลค่าสูง

2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย 

3. มีการขยายพ้ืนท่ีชลประทานให้เกษตรกรมีน่้าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม

4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร

5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่

6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)

7. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

8. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG

 BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง 1. การขับเคล่ือน Happy Model

2. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

3. ส่งเสริมด้านท่ีพัก

4. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. สนับสนุนการท่องเท่ียวเรือส่าราญทางน่้า

 BR0503 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน

อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

2. การเพ่ิมผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล

3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup

4. การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 

5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

 BR0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน

(RegionalTrading/Investment Center)

1. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความเช่ือมโยง (Connectivity)

2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

3. การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย

4. การอ่านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

 BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส่าหรับสถานศึกษา

ในก่ากับของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง

2. ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส่าหรับคนท่ีออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิต

และบริการอย่างย่ังยืน

4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1 
(Big Rock)

การสร้างเกษตรมลูค่าสูง BR0501
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดบัรายไดภ้าคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภณัฑ์ชวีภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)
เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)
เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)
เปา้หมายยอ่ยที ่6.1 (MS6.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่6.2 (MS6.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่6.3 (MS6.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เปา้หมายยอ่ยที ่7.1 (MS7.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่7.2 (MS7.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่7.3 (MS7.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่8 (MS8)
เปา้หมายยอ่ยที ่8.1 (MS8.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่8.2 (MS8.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่8.3 (MS8.3)

ส่งเสริมการท้าปศุสัตว์และการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าอินทรียเ์พือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพือ่ใหเ้กษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชวีภาพตามแนวทาง BCG ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมการเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกจิ ก.ย. 64 - ต.ค. 65

ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเขา้ถึงขอ้มลู Big Data ดา้นการเกษตร และใชป้ระโยชน์จากดจิิทัลแพลตฟอร์ม ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมเกษตรกรในการจ้าหนา่ยสินค้าทางออนไลน ์ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ใหเ้ปน็ Smart Farmer ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สนบัสนนุองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตทีม่ีมาตรฐานแกเ่กษตรกรเพือ่พัฒนาเปน็ Smart Farmer ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เพิม่ช่องทางการจ้าหนา่ยและหาตลาดใหม่ใหก้บัเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และวิสาหกจิชุมชน ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พัฒนาเกษตรกรเปน็ผู้จัดการแปลง เพือ่บริหารจัดการการผลิตใหก้บัสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหเ้ข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนางานวิจัย ปรับปรุง และจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ใหม้ีคุณภาพดี ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มคีวามเขม้แขง็และส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการดา้นการจัดการสมยัใหม่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

บริหารจัดการน้้า พัฒนาแหล่งน้้าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพการเกษตร ม.ค. 64 - ก.ย. 65
จัดหาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนบัสนนุเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - พ.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ขายสินค้าในราคาทีสู่งขึ้น ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มกีารขยายพ้ืนทีช่ลประทานให้เกษตรกรมน้ี าใชส้ าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอยา่งเหมาะสมเพียงพอ ทัว่ถึง และ
เปน็ธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มกีารปรับเปลี่ยนพ้ืนทีจ่ากการท าเกษตรมลูค่าต่ า และไมเ่หมาะสมกับพ้ืนทีไ่ปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และ
ประมงทีม่มีลูค่าสูง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงการภายใตแ้ผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทัง้พืช ปศุสัตว์ ประมง ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มกีารสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท้าการเกษตรแบบแปลงใหญ่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมการข้าว BR0501001 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
(Smart Big 
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นได้ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นทนุการผลิต
ทีต้่่าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 458,662,600     โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมการค้าภายใน BR0501002 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
อินทรีย ์ป ีงปม. 
2564

มูลค่าการจ้าหนา่ยและเจรจาธุรกจิ
สินค้าอินทรียเ์พิม่ขึ้น ร้อยละ 3 
จากปงีปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64 32,500,000       ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 2564

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501003 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย ์ ป ี
งปม. 2565

มูลค่าการจ้าหนา่ยและเจรจาธุรกจิ
สินค้าอินทรียเ์พิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 จากป ีงปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65 51,500,000       เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.

 2565

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501004 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ป ี
งปม.2564

มูลค่าการจ้าหนา่ยผลไม้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 5 จากปฐีาน (2559)

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

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501005 โครงการส่งเสริม
การเพิม่ศักยภาพ
ตลาดผลไม้ ป ีงป
ม. 2565

มูลค่าการจ้าหนา่ยผลไม้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 5 จากปฐีาน (2559)

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

 2565

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501006 โครงการพัฒนา
และ ส่งเสริมศูนย์
จ้าหนา่ยสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ปี
 งปม.2564

มูลค่าการจ้าหนา่ยและเจรจาธุรกจิ
 Farm Outlet เพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 
จากปงีปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64        10,280,000 ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501007 โครงการพัฒนา
และส่งเสริมศูนย์
จ้าหนา่ยสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ปี
 งปม.2565

มูลค่าการจ้าหนา่ยและเจรจาธุรกจิ
 Farm Outlet เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 จากปงีปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65        25,200,000 เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.

 2565

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน BR0501008 โครงการบริหาร
จัดการน้้า พัฒนา
แหล่งน้้าและเพิม่
พืน้ทีช่ลประทาน

พืน้ทีช่ลประทานได้รับการบริหาร
จัดการ/ปริมาตรเกบ็กกัน้้าเพิม่ขึ้น/
พืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น

พ.ย.63 - ก.ย.65  งบประมาณ
โครงการที่

สนบัสนนุพืน้ที่
เปา้หมายของ

กระทรวง

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 1 - MS 4 
และ MS 8

ด้านเศรษฐกจิ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จใน
ชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมประมง BR0501009 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กจิกรรมสนบัสนนุ
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้้าแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนทีไ่ด้รับการบริหารจัดการ
ด้านผลผลิตสินค้าประมง 80 แหง่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,428,000       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.2

กรมประมง BR0501010 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กจิกรรมสนบัสนนุ
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้้าแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนทีไ่ด้รับการบริหารจัดการ
ด้านผลผลิตสินค้าประมง 100 แหง่

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

MS2.2

กรมประมง BR0501011 โครงการผลิตและ
ขยายสัตว์น้้าพันธุ์ดี
 กจิกรรมพัฒนา
และผลิตสัตว์น้้า
พันธุ์ดี

กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้้าพันธุ์ดีสู่
ภาคการผลิต 12 ชนดิพันธุ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 25,428,100       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.2

กรมประมง BR0501012 โครงการผลิตและ
ขยายสัตว์น้้าพันธุ์ดี
 กจิกรรมพัฒนา
และผลิตสัตว์น้้า
พันธุ์ดี

กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้้าพันธุ์ดีสู่
ภาคการผลิต 13 ชนดิพันธุ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 151,181,900     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2

กรมประมง BR0501013 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า
 7,800 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,889,200       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS6.2

กรมประมง BR0501014 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า
 8,900 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,569,500       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS6.2

กรมประมง BR0501015 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบง่ชี้
ทางทางภมูิศาสตร์
 (ประมง)

สร้างอัตลักษณ์สัตว์น้้าพืน้ถิ่น 4 ชนดิ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 10,623,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.3

กรมประมง BR0501016 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง 
กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
สัตว์น้้าเศรษฐกจิ
สร้างมูลค่า

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตกุง้กา้มกรามและสัตว์น้้าอื่น 
7,350 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 117,927,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS6.2

กรมประมง BR0501017 โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยัง่ยนื
 กจิกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าอินทรีย ์500 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6,766,900         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS8.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมประมง BR0501018 โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
กจิกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าอินทรีย ์2,200 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 60,807,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8.2

กรมประมง BR0501019 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท้าการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 75 แปลง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 29,976,100       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1

กรมประมง BR0501020 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท้าการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 100 แปลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 62,946,100       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501021 โครงการสนบัสนนุ
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลด
ต้นทนุการผลิตอาหารสัตว์, 
ยกระดับมาตรฐานการเล้ียงสัตว์, 
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปศุ
สัตว์เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต และการ
จัดการข้อมูลฟาร์ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,270,400       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501022 โครงการสนบัสนนุ
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลด
ต้นทนุการผลิตอาหารสัตว์, 
ยกระดับมาตรฐานการเล้ียงสัตว์, 
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปศุ
สัตว์เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต และการ
จัดการข้อมูลฟาร์ม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 65,168,300       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501023 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
เคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์ด้านปศุ
สัตว์ 
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต
และส้ารองเสบยีงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        14,525,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501024 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
เคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์ด้านปศุ
สัตว์ 
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต
และส้ารองเสบยีงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        38,150,800 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501025 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปร่ือง

เพือ่พัฒนาเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart
 Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ,
 Young Smart Farmer

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,335,200         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501026 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปร่ือง

เพือ่พัฒนาเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart
 Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ,
 Young Smart Farmer

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 27,561,400       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501027 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกร

เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทัง้ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,431,800       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS7.3

กรมปศุสัตว์ BR0501028 โครงการจัดท้า
ข้อมูลเกษตรกร
แหง่ชาติ

เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทัง้ประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 32,053,800       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS7.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมพัฒนาทีดิ่น BR0501029 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พืน้ทีส่่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาทีดิ่น จ้านวน 
74,500 ไร่

ม.ค.-ก.ย. 64 59,364,400       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมพัฒนาทีดิ่น BR0501030 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พืน้ทีส่่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาทีดิ่น จ้านวน 
220,000 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 242,363,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมวิชาการเกษตร BR0501031 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กจิกรรม ผลิต
พันธุ์พืชและปจัจัย
การผลิต

เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปจัจัยการ
ผลิตทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้
ในการผลิตพืช เพือ่ลดต้นทนุการ
ผลิต เพิม่ผลผลิต มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65 198,804,600     โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS4.1

กรมวิชาการเกษตร BR0501032 โครงการสร้าง
มูลค่าผลิตภณัฑ์
สินค้าเกษตร
ชีวภาพสู่เชิง
พาณิชย ์กจิกรรม
การแปรรูป
วัตถุดิบพืช
สมุนไพรใหไ้ด้
มาตรฐาน

เกษตรกรสามารถน้าพืชสมุนไพรซ่ึง
เปน็พืชเศรษฐกจิตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละพืน้ที ่มุ่ง
สู่การแปรรูปเพือ่ปอ้นในตลาด
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
 เวชส้าอาง เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ขึ้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 14,230,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0501033 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

  พืน้ทีก่ารเกษตรได้รับการพัฒนาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ไม่นอ้ยกว่า 1,857 แปลง 
แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลด
ต้นทนุการผลิตและผลผลิตสินค้า
เกษตรเพิม่ขึ้น

ต.ค.63 - ก.ย.64 425,938,600     โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1,  
MS5.1, MS6.1, 
MS7.1, MS7.2, 

MS8.1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0501034 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ใหเ้ข้าสู่ระบบการ
ผลิตเกษตรแปรรูป
เพือ่เพิม่มูลค่า

เปา้หมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 150 แหง่
ผลลัพธ์ รายได้จากการด้าเนนิ
ธุรกจิด้านสินค้าเกษตรของ
เปา้หมายเพิม่ขึ้นร้อยละ 3

ต.ค.64-ก.ย.65      119,352,290 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.2

กรมหม่อนไหม BR0501035 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหม
ระบบ
แปลงใหญ่

เปา้หมาย : เกษตรกรเกดิการ
รวมกลุ่ม 
มีต้นทนุการผลิตทีเ่หมาะสม มี
ผลผลิต
ต่อหนว่ยเพิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกดิการสร้าง
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 31 แปลง 
แปลงใหม่ ป ี64 จ้านวน 6 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทนุการผลิตและ
เพิม่ผลผลิตเฉล่ียได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64 7,612,100         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1
MS4.1

ด้านเศรษฐกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมหม่อนไหม BR0501036 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหม
ระบบ
แปลงใหญ่

เปา้หมาย : เกษตรกรเกดิการ
รวมกลุ่ม มีต้นทนุการผลิตที่
เหมาะสม มีผลผลิตต่อหนว่ย
เพิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานเกดิการสร้างโอกาสใน
การแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 41 แปลง 
แปลงใหม่ ป ี65 จ้านวน 1 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทนุการผลิตร้อยละ
 10

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

MS2.1
MS4.1

การยางแหง่ประเทศไทย BR0501037 โครงการเพือ่
สนบัสนนุงาน
ด้านตลาด

สามารถมีการซ้ือขายยางกอ้นถ้วย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64 1,549,330         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.2
MS8.1

การยางแหง่ประเทศไทย BR0501038 โครงการการ
จัดท้าระบบ
บริหารงาน
คุณภาพ ISO 
9001 ของสถาบนั
เกษตรกรทีไ่ด้รับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรทีผ่ลิตยางแผ่น
รมควัน/ยางแผ่นรมควันอัดกอ้น/
ยางเครปและจุดรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จ้านวนรวม 8 กลุ่ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5,340,160         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.2
MS8.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501039 โครงการปฏรูิป
การเกษตรไทย
เพือ่การขับเคล่ือน
เกษตรกรรมมูลค่า
สูง

1. สามารถพัฒนาเกษตรกรรม
ต้นแบบและการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรมูลค่าสูงทีเ่หมาะสม
ขึ้นมาได้ จากการท้างานร่วมกนัของ
เครือข่าย
2. เกษตกรหรือผู้ทีส่นใจสามารถ
เข้าเรียนรู้และพัฒนาทกัษะวิชาชีพ
เพือ่น้าไปประกอบอาชีพได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติทีดี่ต่อ
เกษตรกรรมต้นแบบและการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
มูลค่าสูงใหก้บัเยาวชนเข้ามาเรียนรู้
ได้
4. สามารถช่วยเชียวยาผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา่ 2019 ผ่านการ
ขับเคล่ือนด้วยอาชีพและผลิตภณัฑ์
การเกษตร

ต.ค.64 - ก.ย.65 302,900,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501040 โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงเพือ่ใช้
ประโยชนจ์าก
ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ส้าหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการ
จัดการการเกษตร
เพิม่มูลค่า

ต.ค.64-- ก.ย.65 58,500,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ้าเปน็)

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

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง 
(องค์การมหาชน)

BR0501041 โครงการพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ 
(smart farmer) 
บนพืน้ทีสู่ง

ตัวชี้วัด 1 จ้านวนเกษตรกรต้นแบบ
ทีย่กระดับการเกษตรแบบด้ังเดิมสู่
การท้าการเกษตรแบบสร้างมูลค่า 
220 ราย
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 เกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาเปน็เกษตรกร
ต้นแบบสามารถเผยแพร่ผลงาน
ของตนเอง และเปน็ตัวแทนของ
หนว่ยงานในการกระจายองค์
ความรู้แกเ่กษตรกรอื่น ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,420,000       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS1.2

ส้านกังานเศรษฐกจิการเกษตร BR0501042 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ

 - แพลตฟอร์มฐานข้อมูลการเกษตร ม.ค. - ก.ย. 2564 41,590,000       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS7.3

ส้านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม BR0501043 โครงการยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรม

เพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร
แปรรูปจากวัตถุดิบหลักในประเทศ 
ใหม้ีความปลอดภยั มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และตรงต่อความ
ต้องการของตลาดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

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

MS8.3

1. ส่งเสริมเกษตรกรใหส้ามารถ
เข้าถึงข้อมูล Big Data ด้าน
การเกษตรและใช้ประโยชนจ์าก
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบช่วยการตัดสินใจ
ในการวางแผนผลิตสินค้าเกษตร
ต้ังแต่การเลือกปจัจัยการผลิต 
ปฏทินิกจิกรรม การแปรรูปและ
แหล่งจ้าหนา่ย
3. เพิม่ช่องทางของการจ้าหนา่ย
ผลิตผลการเกษตรออนไลนแ์ก่
เกษตรกร
4. หนว่ยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มทีพ่ัฒนาขึ้นเพือ่การ
ช่วยวางแผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
การเกษตรของประเทศเพือ่การ
วางแผน คาดการณ์ และพยากรณ์
การเกษตรไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส้านกังานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่เกษตรกรรม

BR0501044 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กจิกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เปา้หมาย 40 แปลง 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืน้ทีใ่นเขต
ปฏรูิปทีดิ่นทีไ่ด้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จ้านวน 40 แปลง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเปา้หมายน้าความรู้ไปใช้
ประโยชนแ์ละมีรายได้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่น
เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 (วัดผลแปลงทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ ปทีี ่3)

15 ม.ค. 64 - 
30 ก.ย. 64

       44,277,600 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1

ส้านกังานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่เกษตรกรรม

BR0501045 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กจิกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65

       61,491,400 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

ส้านกังานคณะกรรมการอ้อย
และน้้าตาลทราย

BR0501046 โครงการส่งเสริม
อ้อยพันธุ์ดีของ
ส้านกังาน
คณะกรรมการ
อ้อยและน้้าตาล
ทรายสู่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

อ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ของ
ส้านกังานคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทรายพัฒนา น้าปลูกขยาย
ไม่นอ้ยกว่า 940,000 ต้นกล้า และ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยน้าอ้อยพันธุ์ดี
สายพันธุ์ใหม่ทีส้่านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทรายพัฒนาไปปลูกขยาย จ้านวน 
450/450 ราย/ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,700,200       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2 ด้านเศรษฐกจิ

 - ด้านเศรษฐกจิ
 - หวัข้อ 2 การปฏรูิป
ด้านความเทา่เทยีมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอ้านาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เปา้หมาย มี
เครือข่ายธุรกจิชุมชน
- ขั้นตอนการ
ด้าเนนิการ: 
1. สร้างธุรกจิระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกจิ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ด้าเนนิการ: การ
รวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ

เปา้หมาย 55 แปลง 
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : พืน้ทีใ่นเขต
ปฏรูิปทีดิ่นทีไ่ด้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่จ้านวน 55 แปลง
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรทีผ่่านการ
ฝึกอบรมน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
ของครัวเรือนเกษตรเพิม่ขึ้นไม่นอ้ย
กว่า
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรต่อหนว่ยในเขตปฏรูิป
ทีดิ่น เพิม่ขึ้นไม้นอ้ยกว่า ร้อยละ 5  
(วัดผลแปลงทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ปี
ที ่3)

 - ด้านเศรษฐกจิ
 - หวัข้อ 2 การปฏรูิป
ด้านความเทา่เทยีมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอ้านาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เปา้หมาย มี
เครือข่ายธุรกจิชุมชน
- ขั้นตอนการ
ด้าเนนิการ: 
1. สร้างธุรกจิระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกจิ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ด้าเนนิการ: 
การรวมกลุ่ม 
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส้านกังานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501047 โครงการเพิม่
ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
มูลค่าสูงระดับ
หมู่บา้น

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ้าเปน็)

MS 1-8

ส้านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0501048 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ

1) ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพือ่การ
แลกเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร 1 ระบบ
2) เคร่ืองมือตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
และถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้รม
ส่งเสริมการเกษตร 1 ระบบ

ต.ค.63 - ก.ย.64        29,104,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS7.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส้านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0501049 โครงการบรูณา
การระบบข้อมูล
ทะเบยีนเกษตรกร
และจัดท้าข้อมูล
ทางด้าน
การเกษตรแบบ
เปดิเชื่อมโยงกบั
ศูนยก์ลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ

1) ปรับปรุงเพิม่ความสามารถชุด
โครงสร้างมาตรฐานเพือ่การ
แลกเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร (ADX dataset) 
2) ส่วนต่อประสานเชื่อมโยงข้อมูล

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

MS7.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501050 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิม่ขึ้น (5 แหง่)

ต.ค.63 - ก.ย.64 9,423,500         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2.1

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501051 DGTFarm : 
ตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างช่องทางซ้ือ
ขายสินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.63 - ก.ย.64 2,708,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 5.1

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501052 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิม่ขึ้น (6 แหง่)

ต.ค.64 - ก.ย.65        20,688,300 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2.1

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501053 DGTFarm : 
ตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างช่องทางซ้ือ
ขายสินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.64 - ก.ย.65          4,822,100 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 5.1

 ผลลัพธ์ : เกษตรกรระดับหมู่บา้น
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและดูแล
อยา่งใกล้ชิด จากกลไกอาสาสมัคร
เกษตร และคณะกรรมการหมู่บา้น
 และทมีบรูณาการในระดับพืน้ที ่
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพสูงขึ้น มีการปรับเปล่ียนไปสู่
การท้าการเกษตรทีเ่หมาะสมกบั
พืน้ที ่ลดต้นทนุการผลิต เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตผ่าน
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และมีรายได้เพิม่ขึ้น ส่งผลต่อ GDP 
 ภาคเกษตรเพิม่ขึ้นร้อยละ 3.8 
และลดความเหล่ือมล้้าของรายได้
ในภาคเกษตร 
ตัวชี้วัด
1) ทกุหมู่บา้นจ้านวน 75,032 แหง่
ท้าการเกษตรมูลค่าสูงไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 ของการเกษตรใน
หมู่บา้น
2) เกษตรกรในหมู่บา้นมีรายได้
เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3.8



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501054 การพัฒนาความรู้
เกษตรกร
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร

เกษตรสามารถปลูกพืชสมุนไพรได้
ตามมาตรฐาน

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

MS 8.1

องค์การส่งเสริมกจิการโคนม
แหง่ประเทศไทย

BR0501055 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart 
Farmer

จ้านวนเกษตกรโคนมทีผ่่านเกณฑ์ 
DPO Smart Farmer จ้านวน 
1,150 ฟาร์มในป ี2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          1,200,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

องค์การส่งเสริมกจิการโคนม
แหง่ประเทศไทย

BR0501056 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart 
Farmer

จ้านวนเกษตกรโคนมทีผ่่านเกณฑ์ 
DPO Smart Farmer จ้านวน 
2,000 ฟาร์ม ในป ี2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65          1,200,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS6.1



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพสูง

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำ  - ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมกำรทอ่งเทีย่ว กระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำ  - กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำ  - กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - กรมสนบัสนนุบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

 - กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.4 (MS1.4) สร้ำงเร่ืองรำวสร้ำงสรรค์ (Creative Content) เกีย่วกบัโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข 

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.5 (MS1.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)
เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.3 (MS4.3) จัดท ำเอกสำรสิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำและสิทธิ์อื่นๆ ใหเ้ปน็สำกล 
เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.4 (MS4.4) แกไ้ขปญัหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์อยำ่งจริงจัง โดยก ำหนดหนำ้ทีก่ำรปรำบปรำมของหนว่ยงำนรัฐใหช้ัดเจน 

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.5 (MS4.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

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

สนับสนุนการท่องเทีย่วเรือส าราญทางน  า ต.ค.63-ก.ย.65

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

เร่งผลักดันยทุธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเรือส ำรำญ (Cruise) ต.ค.64- ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั งนี  
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ นอยูกั่บความเหมาะสม

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

ส่งเสริมและสนบัสนนุภำคเอกชนในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์เร่ืองรำว (Content) จำกอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย ต.ค.64- ก.ย.65

สร้ำงควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศในกำรจัดท ำ Co-Production Treaty ใหเ้กดิระบบกำรผลิตร่วม (Co-Production) ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมดา้นทีพั่ก ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันใหโ้รงแรมหรือทีพ่ักนอกระบบ จดทะเบยีนในระบบใหม้ำกทีสุ่ด ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษำควำมเหมำะสมในกำรหำแนวทำงหรือมำตรกำรรองรับธุรกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบง่ปนั (Sharing Ecomomy) 
จำกดิจิทลัแพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ก.ย.65

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

กำรลดควำมซ  ำซ้อนเพือ่ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกจิใหผู้้ประกอบกำร ต.ค.64- ก.ย.65

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

ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

เชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว (Big Data) ผ่ำนระบบดิจิทลั ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมและพัฒนำบคุลำกรใหม้ีควำมพร้อมในกำรใหข้้อมูล หรือกำรถ่ำยทอดเกีย่วกบัโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข

กำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจเกีย่วกบั HAPPY MODEL มี.ค.64 - ก.ย.64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

BR0502
ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นท่องเทีย่วสูงขึ นและสามารถกลับมาเปน็กลไกหลักในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

 - องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นทีพ่ิเศษเพือ่กำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื 
(องค์กำรมหำชน)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยนั นๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การขบัเคลื่อน Happy Model ม.ีค.64 - ธ.ค.65

กำรขับเคล่ือนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่กำรปฏบิติัในพื นทีจ่ริง



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502001 โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยสีำสนเทศกลำง 
เพือ่พัฒนำ E-service 
บริกำรประชำชนและ
พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศ 
ระยะที ่1

กรมกำรทอ่งเทีย่วมีข้อมูล
และระบบสำรสนเทศทีม่ี
ควำมมั่นคงปลอดภยั นำ่ 
เชื่อถือ และมี เสถียรภำพ
ในกำรท ำงำน บคุลำกร
ของกรมกำรทอ่งเทีย่ว
สำมำรถใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงในกำร
ท ำงำน และสำมำรถ
ใหบ้ริกำรประชำชนได้
อยำ่งสะดวก รวดเร็ว เปน็
ปจัจุบนัและต่อเนือ่ง

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย.
 65

48,395,000        เสนอตั งงบใน
ปงีบประมำณ 

2565

MS 1.5

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502002  โครงกำรส่งเสริมและ
ยกระดับทีพ่ักนกัเดินทำง 
(Home Lodge)

1. ชุมชน ผู้ประกอบกำร
ขนำดเล็กและขนำดกลำง 
ทีใ่หบ้ริกำรด้ำนทีพ่ักเข้ำใจ
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของ
ทีพ่ักนกัเดินทำง (Home 
Lodge) จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 1,000 คน
2. สถำนประกอบกำร
สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
กำรใหบ้ริกำรทีพ่ักใหม้ี
คุณภำพมำกขึ น จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 800 แหง่

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

6,323,500          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 3.1

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502003 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เพือ่ยกระดับชุมชนเพือ่เข้ำ
สู่มำตรฐำน

ชุมชนทอ้งถิ่น โฮมสเตย ์
และแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
เพือ่เข้ำสู่มำตรฐำนกำร
ทอ่งเทีย่วไทย และ
มำตรฐำนกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชน ตลอดจนมีองค์
ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในกำร
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วมำก
ขึ น ไม่นอ้ยกว่ำ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2564 -
30 กนัยำยน 2565

11,000,000        ค ำขอ 
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำป ี
2565

MS 3.1

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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 รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502004 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับผู้ประกอบกำรเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ และเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันได้มำกขึ น ไม่นอ้ย
กว่ำ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

7,500,000          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502005 โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
ปลดทกุข์เติมสุข

1. สถำนประกอบกำร 
แหล่งทอ่งเทีย่ว และชุมชน
 ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรหอ้งน  ำ
สำธำรณะใหถู้กต้องตำม
หลักสุขอนำมัยจ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 500 คน
2. นกัทอ่งเทีย่วมีควำม
เชื่อมั่นในควำมสะอำด 
ปลอดภยั และเพียง พอ
ของหอ้งน  ำสำธำรณะใน
กำรเดินทำงทอ่งเทีย่ว
ภำยในประเทศ

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          ค ำขอ 
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำป ี
2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502006 โครงกำรพัฒนำอำหำร
สมุนไพรและกญัชำส ำหรับ
ชุมชน

1. พัฒนำเส้นทำงกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงอำหำรทอ้งถิ่น
ในชุมชนใหเ้กดิอัตลักษณ์
และมีมูลค่ำเพิม่
2. ชุมชน มีศักยภำพและ
องค์ควำมรู้
เพิม่มำกขึ นสำมำรถพัฒนำ
ตนเองได้

1 ตุลำคม 2564 -
30 กนัยำยน 2565

3,000,000          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : ขอให้
เพิม่กำรเล่ำเร่ือง

อำหำรประเภทนี ดี
ต่อสุขภำพอยำ่งไร

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502007 โครงกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร
ของบคุลำกรกำรทอ่งเทีย่ว
ไทยเพือ่รองรับกำรทอ่ง 
เทีย่ววิถีใหม่ (New 
Normal)

ผู้ประกอบกำร บคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว และ
ชุมชนทอ่งเทีย่ว ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพในกำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
เพือ่รองรับกำรทอ่งเทีย่ววิถี
ใหม่ (New Normal)

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

66,681,600        เงินกูภ้ำยใต้ พ.ร.ก. MS 1.3 หมำยเหตุ : ขอเพิม่
หวัข้อผู้สัมผัสอำหำร
 และผู้ประกอบกำร
ต้องเสนอว่ำทอ้งถิ่น
มีอะไรทีเ่ปน็ Happt

 Model

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502008 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับ ผู้ประกอบกำร
เพือ่เข้ำสู่มำตรฐำน

จัดท ำหลักสูตรเพือ่ใช้ใน
กำรอบรมผู้ใหบ้ริกำรที่
สัมผัสนกัทอ่งเทีย่วโดยตรง 
ใหส้ำมำรถบริกำรด้วย
ควำมสะอำด ปลอดภยั 
เปน็ธรรม รองรับวิถีใหม่ 
New Normal

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

3,000,000          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502009  โครงกำรส่งเสริมและ
ยกระดับศักยภำพของ
บคุลำกรด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว

1. อบรมผู้ใหบ้ริกำรที่
สัมผัสนกั ทอ่งเทีย่วโดยตรง
 ใหส้ำมำรถบริกำรด้วย
ควำมสะอำด ปลอดภยั 
เปน็ธรรม รองรับวิถีใหม่ 
New Normal
2.บคุลำกรภำครัฐ 
รัฐวิสำหกจิ ทีม่ีภำรกจิใน
กำรบริกำรนกัทอ่งเทีย่วให้
มีองค์ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรใหบ้ริกำร
นกัทอ่งเทีย่ว
3.ชุมชนทอ่งเทีย่วมีควำมรู้
 ทกัษะในกำรตกแต่ง
สถำนที ่ทีพ่ัก และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก
ตำมอัตลักษณ์ของพื นที่

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

34,097,000        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502010 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพบคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วสู่
มำตรฐำนอำเซียน

บคุลำกรด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว
ได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับศักยภำพสู่
มำตรฐำนอำเซียน

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

34,059,020        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502011 โครงกำรกำรด ำเนนิกำร
เพือ่รองรับกำรประกำศ
เขตพื นทีเ่พือ่กำรทอ่งเทีย่ว
ในทอ้งถิ่นหรือชุมชน

1. มีพื นทีใ่นทอ้งถิ่นหรือ
ชุมชนได้รับกำรตรวจ
ประเมินเขตพื นทีเ่พิม่ขึ น 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 30 พื นที่
2. บคุลำกรในทอ้งถิ่นหรือ
ชุมชน ซ่ึงจะได้รับกำร
ประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพัฒนำให้
เตรียมควำมพร้อมเพือ่เปน็
มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น จ ำนวน
ไม่นอ้ยกว่ำ 200 คน

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

1,485,280          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502012 โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถของธุรกจิน ำ
เทีย่วมัคคุเทศก ์และผู้น ำ
เทีย่ว เพือ่รองรับกำร
ทอ่งเทีย่ววิถีใหม่

1. มีเส้นทำงกำรน ำเทีย่ว
ของผู้ประกอบธุรกจิน ำ
เทีย่วและมัคคุเทศก ์
รองรับกำรทอ่งเทีย่ววิถี
ใหม่จ ำนวน 5 เส้นทำง
2. ผู้ประกอบธุรกจิน ำเทีย่ว
 มัคคุเทศก ์ผู้น ำเทีย่ว และ
ผู้อยูใ่นธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 
ได้รับกำรฝึก อบรม พัฒนำ
องค์ควำมรู้ เพือ่รองรับ
กำรทอ่งเทีย่ววิถีใหม่ 
จ ำนวน 10 เร่ือง/หลักสูตร
 จ ำนวน 1,000  คน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-
๓๐ กนัยำยน 

๒๕๖๕

17,000,000        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

๒๕๖๕

MS 1.3 หมำยเหตุ : ปรับเพิม่
เส้นทำงทอ่งเทีย่ว 
Happy Model 2. 
ใหใ้ช้ค ำว่ำโมเดล

อำรมณ์ดีมีควำมสุข 
(Happy Model) 
แทนค ำว่ำ วิถีใหม่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502013 โครงกำรกำรจัดอบรม
เสริมสร้ำงและพัฒนำ
สมถรรนะมัคคุเทศก์
เฉพำะทำงใหม้ีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวัตกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ทำงกำรทอ่งเทีย่ว

อบรมพัฒนำศักยภำพ
มัคคุเทศก ์และบคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วใหม้ีองค์
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพ และ
สำมำรถเปน็วิทยำกร
ผู้สอนด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว
ด้ำนสุขภำพได้

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

2,860,920          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502014 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชนเพือ่เข้ำสู่
มำตรฐำน

ชุมชนทอ่งเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

9,000,000          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.2

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502015 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ
กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำง
เครือข่ำยกำรพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วสู่ควำมยัง่ยนื

สร้ำงเครือข่ำยบคุลำกรใน
แหล่งทอ่งเทีย่วใหไ้ด้รับ
กำรพัฒนำและมีองค์
ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งทอ่งเทีย่วทีดี่ 
สร้ำงควำมประทบัใจต่อ
นกัทอ่งเทีย่วเพิม่มำกขึ น

1 ตุลำคม 2563 – 
30 กนัยำยน 2564

5,000,000          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502016 โครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์
เมืองเพือ่ส่งเสริมกำร
ทอ่งเทีย่วอยำ่งสร้ำงสรรค์

สร้ำง/ฟืน้ฟู อัตลักษณ์ใน
พื นทีเ่มือง/อ ำเภอ/ชุมชน/
ยำ่น ใหม้ีควำมสอดคล้อง
กบับริบทโดยรอบ เพือ่ให้
แหล่งทอ่งเทีย่วใหเ้ปน็ทีน่ำ่
จดจ ำ มีควำมโดดเด่น

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

3,000,000          โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 1.4

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502017 โครงกำรพัฒนำกำร
ทอ่งเทีย่ว Caravan and 
Camping

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือ
กำรพัฒนำแหล่งทอ่งเทีย่ว
เพือ่รองรับรถบำ้นและ
แคมปป์ิง้ทั งหมด พร้อมทั ง
ส่งเสริมกจิกรรมและแนว
ทำงกำรทอ่งเทีย่วรถบำ้น
และแคมปป์ิง้ทีค่ ำนงึถึง
กำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม
และกำรสัมพันธ์กบัชุมชน
ในด้ำนกำรเศรษฐกจิและ
สังคมมำกทีสุ่ด

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

20,000,000        ค ำของบ 
ประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี2565

MS 3.1 หมำยเหตุ : ควรเพิม่
รำยละเอียดเร่ืองกฎ

ทีค่วรปฏบิติั 
มำตรฐำนพื นทีจ่อด
รถ และกำรอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อมส ำหรับ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ำ
จำกต่ำงประเทศ

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502018 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เพือ่ยกระดับชุมชน เพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนทอ่งเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502019 โครงกำรยกระดับชุมชน
โครงกำรโคกหนองนำ 
โมเดล ใหเ้ปน็ชุมชน
ทอ่งเทีย่วต้นแบบ

ชุมชนทอ่งเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502020 โครงกำรศึกษำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงควำมเชื่อและ
จิตวิญญำณประเภท มูเตลู

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : หำก
เปล่ียนชื่อโครงกำร
ได้ขอใหเ้ปล่ียนจำก 
มูเตลู เปน็ ศรัทธำ

ทวัร์

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502021 โครงกำรอำบน  ำพุร้อนมำ
กอ่นเมืองทอ่งเทีย่ววิถีใหม่
ใส่ใจสุขภำพ จังหวัดระนอง

เกดิแนวทำงกำรพัฒนำ
พัฒนำแหล่งน  ำพุร้อน
ธรรมชำติทีม่ีมำตรฐำน 
สำกล และถูกน ำไปเปน็
ต้นแบบในกำรพัฒนำ
แหล่งทอ่งเทีย่วน  ำพุร้อน
ธรรมชำติอื่น ต่อไป

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

15,000,000        โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502022 โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วน  ำพุร้อน

แหล่งทอ่งเทีย่วน  ำพุร้อน
และแหล่งทอ่งเทีย่ว
เชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม 
สนบัสนนุ พัฒนำและ
ประชำสัมพันธ์

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

1. แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ ซ่ึง
หนว่ยงำนต่ำงๆ ที่
เกีย่วข้องสำมำรถน ำ
แผนพัฒนำกำรทอ่งเทีย่ว
เชื่อมโยงฯ ไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วใน
พื นทีไ่ด้อยำ่งมีประสิทธิภำพ
2. แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณได้รับ
กำรประชำสัมพันธ์ใหเ้ปน็
ทีรู้่จักของนกัทอ่งเทีย่วทั ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ และ
พื นทีเ่ชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรทอ่งเทีย่วเพิม่สูงขึ น.
4. ประเทศไทยมีแหล่ง
ทอ่งเทีย่วรูปแบบใหม่ ที่
ส่งเสริมกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิ และเกดิกำร
กระจำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502023 โครงกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพ

1. ผู้ประกอบกำร ทั ง
ภำครัฐ เอกชน และ
บคุลำกรทีเ่กีย่วข้อง 
สำมำรถใช้เปน็เคร่ืองมือ
กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ น 
เปน็แรงจูงใจให้
นกัทอ่งเทีย่วมำใช้บริกำร 
ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพิม่รำยได้
ในภำคกำรทอ่งเทีย่วและ
รำยได้รวมของประเทศ
มำกขึ น
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันใหก้บั
ผู้ประกอบกำรใหไ้ด้
มำตรฐำนเทยีบเทำ่ระดับ
สำกล

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

10,000,000        โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมกำรปกครอง BR0502024 แกไ้ขเพิม่เติมร่ำง
กฎกระทรวงก ำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์
กำรประกอบธุรกจิโรงแรม
 ....

1. เพิม่เติมหลักเกณฑ์
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพักมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมทีม่ี
หอ้งพักลักษณะเปน็แพ
ลอยหรือส่ิงลอยน  ำทีอ่ยู่
ประจ ำที่
3. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพักมีลักษณะเปน็
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพักมีลักษณะเปน็บำ้น
ต้นไม้ รถบำ้นและสถำนที่
พักทีม่ีรูปแบบพิเศษอื่นๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 0 MS 3.1

กรมพลศึกษำ BR0502025 โครงกำรวิ่ง 7 เขื่อน 
กระตุ้นเศรษฐกจิไทย (*
เสนอของบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนบรูณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ทอ่งเทีย่ว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565)

กจิกรรมทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพเพือ่กระตุ้น
เศรษฐกจิในพื นทีเ่ปำ้หมำย
 โดยจัดวิ่ง
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภมูิพล เขื่อนสิริกติต์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร 
เขื่อนอุบลรัตน ์และเขื่อน
จุฬำภรณ์

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

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศุลกำกร BR0502026 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำร
 และเง่ือนไขเกีย่วกบัเรือ
ส ำรำญและกฬีำ ตำม
ประเภท 3 (ค) ภำค 4 
ของทีไ่ด้รับกำรยกเว้นอำกร
 โดยใหสิ้ทธิประโยชนท์ำง
ภำษีใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่วซ่ึง
น ำเรือยอร์ชเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ด้ำนกำร
ขยำยระยะกำรจอดเรือ

ตุลำคม 2563 - 
กนัยำยน 2564

MS 5.1

กรมส่งเสริมกำรเกษตร BR0502027 โครงกำร ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่ววิถี
เกษตร

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งทอ่งเทีย่ววิถีเกษตร
หรือแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
เกษตรใหม้ีศักยภำพในกำร
รองรับนกัทอ่งเทีย่ว 
สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำง
รำยได้ใหก้บัเกษตรกรและ
ชุมชน และ
 เพือ่ยกระดับแหล่ง
ทอ่งเทีย่วแหล่งทอ่งเทีย่ว
วิถีเกษตรหรือแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหไ้ด้
มำตรฐำน เปน็ทีย่อมรับใน
ตลำดกำรทอ่งเทีย่ว

ต.ค.63- ก.ย. 64     3,568,800.00 งบประมำณ
แผ่นดิน ป ี2564

MS 1.2

กรมส่งเสริมกำรเกษตร BR0502028 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วเชิง
เกษตร

 เพือ่ส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร
ใหม้ีศักยภำพในกำรรองรับ
นกัทอ่งเทีย่ว 
 เพือ่สร้ำงต้นแบบแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยด้ำน
กำรทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรให้
เกดิควำมร่วมมือและ
เกื อกลูกนั

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

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมสนบัสนนุบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข

BR0502029 โครงกำรพัฒนำกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพ

เมษำยน 2564 - 
กนัยำยน 2565

3,000,000         MS 2.2

กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย BR0502030 ต.ค. 64 - ก.ย. 65        35,000,000  เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.4โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร

เปำ้หมำยโครงกำร
1. เพือ่พัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีมูลค่ำสูงขึ น
2 เพือ่สร้ำงสรรค์ Content
 สินค้ำกำรทอ่งเทีย่วในเชิง
คุณค่ำ และน ำส่งใหถ้ึง
กลุ่มเปำ้หมำย
3. เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหพ้ัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Content ไม่
นอ้ยกว่ำ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึ นใหม่ ไม่นอ่
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื นทีท่ีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 พื นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของเจ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ
 75
2. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของผู้ประกอบกำรธุรกจิน ำ
เทีย่วทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 75

ผลผลิต (Output) 
1. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์
ของมำตรฐำนธุรกจิบริกำร
เพือ่สุขภำพ
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ประเทศไทยเปน็
ศูนยก์ลำงบริกำรเพือ่
ส่งเสริมสุขภำพ (Wellness
 Hub) 
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและสร้ำง
มูลค่ำเพิม่เชิงเศรษฐกจิ 
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพ ควำมงำม และ
แพทยแ์ผนไทย
3. มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิสุขภำพ และ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัประเทศ
ไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร

เปำ้หมำยโครงกำร
1. เพือ่พัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีมูลค่ำสูงขึ น
2 เพือ่สร้ำงสรรค์ Content
 สินค้ำกำรทอ่งเทีย่วในเชิง
คุณค่ำ และน ำส่งใหถ้ึง
กลุ่มเปำ้หมำย
3. เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหพ้ัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Content ไม่
นอ้ยกว่ำ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึ นใหม่ ไม่นอ่
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื นทีท่ีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 พื นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของเจ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ
 75
2. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของผู้ประกอบกำรธุรกจิน ำ
เทีย่วทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 75
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การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร

เปำ้หมำยโครงกำร
1. เพือ่พัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีมูลค่ำสูงขึ น
2 เพือ่สร้ำงสรรค์ Content
 สินค้ำกำรทอ่งเทีย่วในเชิง
คุณค่ำ และน ำส่งใหถ้ึง
กลุ่มเปำ้หมำย
3. เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหพ้ัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Content ไม่
นอ้ยกว่ำ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึ นใหม่ ไม่นอ่
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื นทีท่ีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 พื นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของเจ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ
 75
2. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของผู้ประกอบกำรธุรกจิน ำ
เทีย่วทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 75
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ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร
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โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ททท.)

BR0502031 ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

58,000,000 เสนอขอตั งงบ ปี65 MS 1.2 และ
MS 1.5 

 - เปำ้หมำย 
1. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่ว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว 
กจิกรรมหรือผลิตภณัฑ์
จำกภมูิปญัญำดั งเดิมของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว ทั งด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม 
สถำปตัยกรรม อำหำร 
และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น
2.เพือ่ผลักดันใหเ้จ้ำของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรกำรทอ่งเทีย่วด้วย
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่นและทนุ
ทำงวัฒนธรรม
3. เพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนใน
กำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำใช้
ในกำรส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต
1. จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเทีย่วทีไ่ด้รับ
กำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ 
Happy Model อยำ่งนอ้ย
 10 พื นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เจ้ำของแหล่งและ บริกำร
ทอ่งเทีย่ว ผู้ประกอบธุรกจิ
น ำเทีย่ว  ด้ำนตลำดใน
ประเทศ) พึงพอใจต่อ
สินค้ำ/บริกำร/เส้นทำง 
ทอ่งเทีย่วทีส่ร้ำงสรรค์
ภำยใต้ Happy Model
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 75

โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนนิงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมจัดประชุม 
เพือ่ประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัตลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
โดยแบง่ประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิง
ดีๆ ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำข้อมูล สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชน
สร้ำงสุข อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่นเพือ่
สุขภำพ เปน็ต้น
3. กจิกรรมระดมควำม
คิดเหน็ในกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ร่วมกบั เจ้ำของแหล่ง 
ชุมชน หนว่ยงำนพันธมิตร 
(Co Creation)   อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำรเชื่อมโยง
เส้นทำงทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรมทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย เปน็ต้น
4. กจิกรรมทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วและส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิบริษัทน ำ
เทีย่ว บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity เปน็ต้น
5 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
และส่ือประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ทั งแบบ Online และ 
Offline เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป ได้
น ำไปใช้อ้ำงอิงและเปน็
ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป
6 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม ภำยใต้ 
Happy Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิม่
มูลค่ำเพิม่ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำแล้ว โดย
เข้ำร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั งแบบ Online 
และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปำ้หมำย 
1. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่ว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว 
กจิกรรมหรือผลิตภณัฑ์
จำกภมูิปญัญำดั งเดิมของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว ทั งด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม 
สถำปตัยกรรม อำหำร 
และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น
2.เพือ่ผลักดันใหเ้จ้ำของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรกำรทอ่งเทีย่วด้วย
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่นและทนุ
ทำงวัฒนธรรม
3. เพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนใน
กำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำใช้
ในกำรส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต
1. จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเทีย่วทีไ่ด้รับ
กำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ 
Happy Model อยำ่งนอ้ย
 10 พื นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เจ้ำของแหล่งและ บริกำร
ทอ่งเทีย่ว ผู้ประกอบธุรกจิ
น ำเทีย่ว  ด้ำนตลำดใน
ประเทศ) พึงพอใจต่อ
สินค้ำ/บริกำร/เส้นทำง 
ทอ่งเทีย่วทีส่ร้ำงสรรค์
ภำยใต้ Happy Model
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 75

โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนนิงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมจัดประชุม 
เพือ่ประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัตลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
โดยแบง่ประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิง
ดีๆ ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำข้อมูล สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชน
สร้ำงสุข อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่นเพือ่
สุขภำพ เปน็ต้น
3. กจิกรรมระดมควำม
คิดเหน็ในกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ร่วมกบั เจ้ำของแหล่ง 
ชุมชน หนว่ยงำนพันธมิตร 
(Co Creation)   อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำรเชื่อมโยง
เส้นทำงทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรมทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย เปน็ต้น
4. กจิกรรมทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วและส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิบริษัทน ำ
เทีย่ว บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity เปน็ต้น
5 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
และส่ือประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ทั งแบบ Online และ 
Offline เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป ได้
น ำไปใช้อ้ำงอิงและเปน็
ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป
6 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม ภำยใต้ 
Happy Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิม่
มูลค่ำเพิม่ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำแล้ว โดย
เข้ำร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั งแบบ Online 
และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กำรกฬีำแหง่ประเทศไทย BR0502032 โครงกำรกำรสนบัสนนุและ
จัดกำรแข่งขันกจิกรรมกฬีำ
เพือ่ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว 
(Sports Tourism)

จัดกำรแข่งขันกฬีำระดับ 
World Class และ World
 Mass อำท ิMoto GP /
Muay Thai To the 
World /สนบัสนนุกำร
จัดกำรแข่งขันวิ่งมำตรฐำน
ระดับโลก (World 
Athletics Label Road 
Races) / สนบัสนนุกำร
จัดกำรแข่งขัน วิ่งเทรล 
(Trail Running)/ 
สนบัสนนุกำรจัดกำร
แข่งขันรำยกำรไตรกฬีำ 
(TRIATHLON)/ สนบัสนนุ
กำรจัดกำรแข่งขัน สปำตัน 
(SPARTON)

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

381,824,800 MS 1.2

ส ำนกังำน ป.ย.ป. BR0502033 ด ำเนนิกำรปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่ปน็อุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและ
กำรด ำเนนิธุรกจิของ
ประชำชน ประเด็นกำร
ทอ่งเทีย่วและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสุขภำพ

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

ไม่ใช้งบประมำณ MS 2.1

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502034 โครงกำรพัฒนำศูนยข์้อมูล
ดิจิทลัเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว
และบริกำรของประเทศไทย

ปรับปรุง และพัฒนำข้อมูล
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
ดิจิทลัทีม่ีคุณภำพ เพือ่
ใหบ้ริกำรแกน่กัทอ่งเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

30,000,000        โครงกำรทีไ่ด้รับ
กำรจัดสรร ตำม 

พรบ ปี64

MS 1.5

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502035 กำรยกระดับข้อมูลดิจิทลั
เพือ่กำรทอ่งเทีย่วและ
บริกำรของไทยใหเ้ปน็ไป
ตำมมำตรฐำนสำกล

เพือ่ยกระดับข้อมูลดิจิทลัที่
เกีย่วกบักำรทอ่งเทีย่วและ
บริกำรของประเทศไทยให้
เปน็ไปตำมมำตรฐำนสำกล
 ตำมข้อก ำหนดหรือ
ข้อแนะน ำขององค์กร
ระหว่ำงประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502036 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทลั
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว

ปรับปรุง และพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกลำง (National
 Tourism Centralized 
Database for Services) 
จำกหนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
และระบบต่ำงๆ ภำยใต้
ระบบดิจิทลัเพือ่กำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำมสมบรูณ์

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

15,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502037 โครงกำรพัฒนำและยกรับ
ดับข้อมูลเชิงดิจิทลั

พัฒนำและยกระดับขีด
ควำมสำมำรถของระบบ 
TIC และยกระดับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลจำก
หนว่ยงำนภำยในและ
ภำยนอกกระทรวงเข้ำสู่
ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

25,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502038 เผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจกำรใช้ค ำจ ำกดัควำม
ของ Wellness ๔ ด้ำน

หนว่ยงำนด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว เครือข่ำยภำค
กำรทอ่งเทีย่ว และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

                   -    โครงกำรทีไ่ด้รับ
กำรจัดสรร ตำม 

พรบ ปี64

MS 1.1

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502039 กำรก ำหนดแนวทำง เพือ่
รองรับธุรกจิเกีย่วกบั
เศรษฐกจิแบง่บนั (sharing
 Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม อยำ่งยัง่ยนื

ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

        
(1 ต.ค. 64 - 30 

ก.ย. 65)

300,000           งบด ำเนนิงำน MS 3.2เปำ้หมำย
ภำครัฐ เอกชน และผู้ที่
เกีย่วข้อง จ ำนวน 50 คน 
(2 ครั ง)                       
        
ผลผลิต
1. มีแนวทำงหรือมำตรกำร
เพือ่รองรับธุรกจิเกีย่วกบั
เศรษฐกจิแบง่บนั (sharing
 Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
 หรือ Grab  
2. มีหนว่ยงำนที่
รับผิดชอบทั งกำรก ำกบั
ดูแล กำรจดทะเบยีน 
รวมถึงกำรจ้ำงงำน 
ผลลัพธ ์
ธุรกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิ
แบง่บนั (sharing 
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
 หรือ Grab สำมำรถกำร
ด ำเนนิกจิกำรได้อยำ่ง
เหมำะสม ถูกต้อง รัฐบำล
สำมำรถจัดเกบ็ภำษี ท ำให้
มีรำยได้เพิม่ขึ น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502040 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

25,568,000 งบจัดสรร 
ปงีบประมำณ พ.ศ.

 2564

MS 4.2เปำ้หมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อยำ่งนอ้ย 12 องค์ควำมรู้ 
(หวัข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกติกรรม
พัฒนำศักยภำพบคุลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อยำ่งนอ้ย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศันใ์น
ต่ำงประเทศ อยำ่งนอ้ย 3 
ประเทศ
5. มีกจิกรรมเจรจำหำรือ
เพือ่กำรจัดท ำควำมตกลง
กำรร่วมลงทนุด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
ระดับทวิภำคี อยำ่งนอ้ย 1
 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนเิมชั่น
 และผลงำนวีดิทศัน ์ทีม่ี
เนื อหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 
10 เร่ือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502041 โครงกำรส่งเสริม สนบัสนนุ
 และพัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2565

80,240,000 ข้อเสนอ
งบประมำณพ.ศ. 

2565

MS 4.2เปำ้หมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อยำ่งนอ้ย 13 องค์ควำมรู้ 
(หวัข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกติกรรม
พัฒนำศักยภำพบคุลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อยำ่งนอ้ย 500 คน 
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศันใ์น
ต่ำงประเทศ อยำ่งนอ้ย 3 
ประเทศ
5. มีกจิกรรมเจรจำหำรือ
เพือ่กำรจัดท ำควำมตกลง
กำรร่วมลงทนุด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
ระดับทวิภำคีอยำ่งนอ้ย 2 
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนเิมชั่น
 และผลงำนวีดิทศัน ์ทีม่ี
เนื อหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 
10 เร่ือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502042 โครงกำรศึกษำวิจัยเพือ่
แกไ้ขปรับปรุง
พระรำชบญัญัติภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์พ.ศ. 2551

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2565

10,000,000 เสนอขอ
งบประมำณ พ.ศ. 

2565

MS 4.5เปำ้หมำย :
1. ศึกษำ วิเครำะห ์และ
เปรียบเทยีบกระบวนกำร
และขั นตอนกำรบงัคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และ
วีดิทศันต์ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วิเครำะห ์และ
เปรียบเทยีบเกีย่วกบักำร
ปรับตัว
3. วิเครำะหก์ฎหมำยว่ำ
ด้วยภำพยนตร์และวีดิทศัน์
เพือ่แกไ้ขสภำพปญัหำที่
ผู้ด ำเนนิกำรค้นพบรวมทั ง
เสนอแนะแนวทำงแกไ้ข
ปญัหำ
ผลผลิต :
1. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
ภำพยนตร์และวีดิทศันท์ี่
สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์
ในปจัจุบนั
ผลลัพท ์: 
1. มีกฎหมำยทีเ่อื อต่อกำร
ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศัน ์
และผลักดันอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศันไ์ทย
ใหเ้ปน็อุตสำหกรรมหลัก
ในกำรพัฒนำเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ
2. กฎหมำยได้รับกำร
แกไ้ขปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์
ในปจัจุบนั ไม่เปน็อุปสรรค
ต่อกำรด ำรงชีวิต หรือกำร
ประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำ
 และไม่เปน็ภำระแก่
ประชำชน รวมทั งสำมำรถ
เข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำย เพือ่
ปฏบิติัตำมกฎหมำยได้
อยำ่งถูกต้อง
3. หนว่ยงำนรัฐมีกลไก
และมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรงำน
ภำพยนตร์และวีดิทศันท์ี่
เปน็ไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502043 1 ต.ค.64-
30 ก.ย.65

25,000,000        ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2565

MS 4.1โครงกำรพัฒนำทนุ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำสัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding) /กำร
ด ำเนนิงำน กจิกรรมที ่1 
กำรส ำรวจขั นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพื นที่
เปำ้หมำยเพือ่พัฒนำเปน็
เมืองสร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 2  กจิกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิดกำร
พัฒนำยำ่นสร้ำงสรรค์สู่
เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมีส่วน
ร่วม และกำรกระตุ้นพื นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Co-create Test Day) 
กจิกรรมที ่3 กำรท ำ
เร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District 
Storytelling) กจิกรรมที ่4
 งำนเผยแพร่กจิกรรม
เครือข่ำยกจิกรรมที ่5 กำร
เพิม่พื นทีเ่มืองสร้ำงสรรค์

เปำ้หมำย 1. เพิม่พื นที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 8 พื นที ่2. จ ำนวน
จังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ 
Story Telling เพือ่ต่อ
ยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ (Branding) 
จ ำนวน 8 จังหวัดระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพื นทีเ่ศรษฐกจิเมือง
ในสำขำเมืองสร้ำงสรรค์
ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
รวมทั งสร้ำงควำมเชื่อมั่น
พร้อมรองรับนกัทอ่งเทีย่ว
เมื่อสถำนกำรณ์กลับมำ
เปน็ปกติ
2. เพิม่พื นทีแ่หง่กำรเปน็
จุดหมำยปลำยทำงของ
นกัทอ่งเทีย่ว ส่งเสริมกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมของประเทศ
ใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ในกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิและพร้อมรับมือ
ควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่ว
ทีเ่ปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะ
และควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรอง
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้และ
ทนุทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่น มำสร้ำง Story 
Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบ
รนด์ของสินค้ำและบริกำร 
ทีต่อบโจทยแ์นวโนม้กำร
บริโภคของตลำด



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502044 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 122,000,000      ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2565

MS 1.4โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ภำคเหนอืด้วยกำร
ทอ่งเทีย่วและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่จำกวัฒนธรรม
ล้ำนนำ/กำรด ำเนนิงำน 
กจิกรรมที ่1 กำร
ศึกษำวิจัยและจัดท ำแผน
ทีพ่ื นทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (Creative 
mapping) กจิกรรมที ่2 
กำรพัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
พื นทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที ่3
กำรจัดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำนำชำติ (Creative 
Festival) ทีผ่ลักดัน
กำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่4 กำรจัดท ำ
เร่ืองรำวควำมคิด
สร้ำงสรรค์และภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่น (Story-telling)

ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs 
 ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกดิฐำนข้อมูลทีใ่ช้ใน
กำรวำงแผนขับเคล่ือนและ
กำรติดตำมประเมินผล
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในภำคเหนอื
อยำ่งมีประสิทธิภำพและ
เปน็ระบบ
  3. เขตเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ภำคเหนอืมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ทีโ่ดดเด่น และ
มีกจิกรรมทีดึ่งดูด
นกัทอ่งเทีย่วชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติมำเยีย่มชม
และสร้ำงรำยได้
ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
ทอ้งถิ่นอยำ่งต่อเนือ่ง 
  4. ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ SME และ
ชุมชนในพื นทีร่ะเบยีง
เศรษฐกจิพิเศษภำคเหนอื 
(Northern Economic 
Corridor: NEC-Creative 
LANNA) มีรำยได้และมี
ควำมเข้มแข็งทำงธุรกจิ
เพิม่ขึ น และมี
ผู้ประกอบกำรใหม่ทีเ่ข้ำสู่
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ที่
เพิม่ขึ น ร้อยละ 10



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502045 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

75,000,000        ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2566

MS 1.4โครงกำร เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื/ กำร
ด ำเนนิงำน (1) กจิกรรม
เตรียมควำมพร้อม เพิม่
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของชุมชน
เศรษฐกจิฐำนชีวภำพด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมส่งเสริม พัฒนำ
บคุลำกรสร้ำงสรรค์ 15 
สำขำใน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื (Isan
     Creator) (3) กจิกรรม
ส่งเสริม สร้ำงอัตลักษณ์เชิง
วัฒนธรรมทีโ่ดดเด่น (ดนตรี
 อำหำร งำนฝีมือ) ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 
(Creative Culture 
value-added) 4.
กจิกรรมสร้ำงแนวร่วมยำ่น
สร้ำงสรรค์ในกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงบรูณำกำร
  โดยกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กบัชุมชน 
และเครือข่ำยชุมชนใน
พื นทีผ่่ำนกจิกรรมต่ำงๆ  5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยก ำหนดเปน็
เทศกำลประจ ำปขีองยำ่น
และเมือง ส่งเสริม
ศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื  6.
สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกจิสร้ำงสรรค์

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกจิ
เพิม่ขึ นจำกกำรจัดงำน
เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ไม่นอ้ยกว่ำ 
225 ล้ำนบำท 2. จ ำนวนผู้
เข้ำใช้บริกำรและกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ทั งออนไลนแ์ละ
ออฟไลน ์3. จ ำนวนชุมชน
ทีไ่ด้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เร่ืองกำรเพิม่มูลค่ำ
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น 20 
ชุมชน ระดับผลลัพธ์ 
(Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงบรูณำกำร 
สะทอ้นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนต้นแบบ สร้ำงรำยได้
หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกดิกำรรวมกลุ่มและ
สร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื
4. เกดิเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธุรกจิกำรค้ำของ
ทอ้งถิ่นใหเ้ติบโต และ
สนบัสนนุกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เร่ิมต้นสร้ำงธุรกจิได้ใน
ทอ้งถิ่น
5. นกัออกแบบและ
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทกัษะและศักยภำพ
ในด้ำนกระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบ ทีน่ ำไปต่อยอด
และพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทีม่ีคุณภำพและ
ตอบโจทยก์ำรใช้งำน
ผู้บริโภค รวมทั งเกดิกำร
รวมตัวเปน็เครือข่ำยธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ทีเ่ข้มแข็ง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502046 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

50,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.41. จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม  จ ำนวน 1 ครั ง
 2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กจิกรรมและเข้ำถึงข้อมูล 
Online และ Offline 
จ ำนวน 100,000 รำย 3. 
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิ ไม่
นอ้ยกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกจิในพื นทีจ่ัดเทศกำล 
(อำท ิร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 
โรงแรม
ทีพ่ัก ฯลฯ )  สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิม่ขึ นไม่นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำ
ร่วมกจิกรรมยกระดับ
ผลิตภณัฑ์/บริกำร และ
กำรร่วมงำนเทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กำรทอ่งเทีย่ว
สร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำน
เทศกำล และกจิกรรมต่ำงๆ
 ซ่ึงเปน็ภำพลักษณ์ใหม่ 
กอ่ใหเ้กดิควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรทอ่งเทีย่ว
ภำคใต้

โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์พื นที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / กำร
ด ำเนนิงำน 1. สร้ำง
พันธมิตรและเครือข่ำยกำร
จัดงำนเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
จำก14 จังหวัดของภำคใต้ 
 โดยกำรระดมควำม
คิดเหน็สู่แนวคิดหลักของ
กำรจัดงำน เพือ่ใหรู้ปแบบ
กำรงำนเทศกำลและ
ผลลัพธ์เปน็ตัวขับเคล่ือน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธุรกจิใน
จังหวัดต่ำงๆ อยำ่งยัง่ยนื 2.
  ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน และ
ยกระดับผลิตภณัฑ์และ
บริกำรสร้ำงสรรค์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรSMEs กลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ กลุ่ม
วิสำหกจิชุมชนภำคใต้ เพือ่
เปน็กจิกรรมน ำร่องในกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน
อยำ่งเปน็รูปธรรม และ
กระตุ้นกำรทอ่งเทีย่ว  
กอ่นกำรจัดงำนเทศกำลฯ 
 จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ภำคใต้
   เปน็กลไกกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกจิใหม่ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ทอ้งถิ่น รวมทั งบม่เพำะ
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
พื นทีเ่มืองสร้ำงสรรค์และ
น ำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นในรูปแบบใหม่ที่
ทนัสมัย เพือ่เพิม่ศักยภำพ
กำรดึงดูดนกัทอ่งเทีย่วยคุ
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กจิกรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502047 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

27,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.41. จ ำนวนพื นทีท่ีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมใหเ้ปน็พื นทีน่ ำร่อง
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  
จ ำนวน 5 พื นที ่2. จ ำนวน
ครัวเรือนต่อชุนชม /พื นที่
น ำร่อง ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม
และสนบัสนนุธุรกจิ จ ำนวน
 250 รำย/5พื นที ่3. 
จ ำนวนกจิกรรมสร้ำงสรรค์
ทีจ่ัดขึ นในพื นที ่จ ำนวน 5 
ครั ง ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
จ ำหนำ่ยสินค้ำและ
บริกำร/กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
2. เกดิกำรก ำหนดพื นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ในยำ่น
เกำ่ อันจะท ำใหเ้กดิกำร
พลิกฟืน้บรรยำกำศ สีสัน 
และรำยได้จำกกจิกรรม
ทอ่งเทีย่ว ใหแ้กพ่ื นทีแ่ละ
ชุมชน 
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกจิในพื นที ่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพลิกฟืน้ธุรกจิ 
ผ่ำนถ่ำยทอดจำกกจิกรรม
สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ผ่ำน
ช่องทำงส่ือออนไลนแ์ละ
ออฟไลน ์เพือ่ส่งเสริม
กำรตลำดอยำ่งต่อเนือ่ง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กำรทอ่งเทีย่ว
สร้ำงสรรค์อันดำมัน ผ่ำน
งำนกจิกรรมถ่ำยทอด
เร่ืองรำวทำงประวัตศำสตร์
ยำ่นชุมชนเกำ่ ซ่ึงเปน็
ภำพลักษณ์ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ
ควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำกำรทอ่งเทีย่วภำคใต้

โครงกำรส่งเสริมพื นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ผ่ำน
ประวัติศำสตร์อันดำมัน/
กำรด ำเนนิงำน 1. ก ำหนด
พื นทีเ่ศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  
โดยมุ่งเนน้ พื นทีย่ำ่นเมือง
เกำ่/ ยำ่นพำณิชยเ์กำ่ ของ
จังหวัด เพือ่จัดท ำขอบเขต
พื นที ่กำรศึกษำศักยภำพ
พื นที ่ ประวัติศำสตร์  กำร
รวบรวบ mapping 
สินทรัพยส์ ำคัญของพื นที ่ 
ตลอดจนกลุ่มผู้คนทีม่ี
บทบำทในกำรขับเคล่ือน
เมืองจำกอดีตถึงปจัจุบนั  
กลไกทีเ่อื อต่อกำรส่งเสริม
ใหเ้กดิเปน็พื นทีเ่ศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์  อำท ิเทศ
บญัญัติ  กำรควบคุม
อำคำรและกำรกอ่สร้ำง ผัง
เมือง เปน็ต้น 2. จ ำแนก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื นทีฯ่ เพือ่น ำไปสู่กำร
สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร
กำรขับเคล่ือน และกำร
ออกแบบกจิกรรม
สร้ำงสรรค์ทีต่อบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คนได้
อยำ่งตรงประเด็น  3. กำร
สร้ำงควำมร่วมมือกบักลุ่ม
นกัสร้ำงสรรค์และธุรกจิ
ของยำ่นเมืองเกำ่  ผ่ำน
สมำคมสร้ำงสรรค์มืออำชีพ
 อำท ิ สมำคมช่ำงภำพ  
สมำคมสถำปนกิ สมำคม
ออกแบบผลิตภณัฑ์/ เรข
ศิลป ์ เพือ่เปน็ส่ือกลำง
กำรน ำเอำทนุควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกบั 
สินทรัพยเ์ดิมในพื นที ่4.
กจิกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพื นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  เพือ่
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพื นทีเ่มือง
เกำ่ ทั ง 5 จังหวัด



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502048 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

20,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.4โครงกำรออกแบบและ
พัฒนำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์/กำรด ำเนนิงำน
 1. กำรระดมแนวร่วมเพือ่
สร้ำงทศิทำงกำรขับเคล่ือน 
เมืองเบตง เมืองสร้ำงสรรค์
 2. กำรออกแบบเมืองเบตง
 เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชี่ยวชำญกำรวำงผังเมือง
และพัฒนำเมือง 
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ 
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์3. 
กำรออกแบบและจัดท ำ
กจิกรรมกระตุ้นเศรษฐกจิ 
จำกชุมชนพื นทีส่ร้ำงสรรค์
4. กจิกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบตง 
เมืองสร้ำงสรรค์

1. รำยงำนกำรออกแบบ
ระบบนเิวศและพัฒนำ
เมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และ
กำรออกแบบกจิกรรมทำง
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
พื นทีชุ่มชน จ ำนวน 1 ฉบบั
 2. รำยงำน Skill 
Mapping (กลุ่มวิชำชีพ 
กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มธุรกจิ 
สินทรัพยท์ั งทีจ่ับต้องได้/
จับต้องไม่ได้ฯ ) จ ำนวน 1 
ฉบบั 3. กำรจ้ำงงำนชุมชน
เพือ่ส่งเสริมพื นที่
สร้ำงสรรค์น ำร่อง ไม่นอ้ย
กว่ำ 5 ชุมชน
ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
กำรจ้ำงงำน/กำรเข้ำร่วม
กจิกรรม
2. เกดิกำรออกแบบระบบ
นเิวศนเ์มืองเบตง เพือ่เปน็
แนวทำงในกำรขับเคล่ือน
เมืองสร้ำงสรรค์ทีย่ัง่ยนื
ต่อไป  
3. เกดิพื นทีชุ่มชน
สร้ำงสรรค์ 5 แหง่ ซ่ึงเปน็
ต้นแบบกำรอยูอ่ำศัย กำร
ทอ่งเทีย่วชุมชนสร้ำงสรรค์ 
 ซ่ึงเชื่อมโยงสู่กำรเปน็
แหล่งทอ่งเทีย่วใหม่ของ
อ ำเภอเบตง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กจิกรรมกำร
ออกแบบเพือ่กระตุ้นกำร
ทอ่งเทีย่วสร้ำงสรรค์ใน
จังหวัดยะลำ และกลุ่ม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502049 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

40,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.4โครงกำรกำรยกระดับ
ภำพลักษณ์กำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนนิงำน กจิกรรมที ่1 
สร้ำงกำรรับรู้เกีย่วกบั
ศักยภำพของประเทศไทย
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ปลอดภยัและสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำรทอ่งเทีย่ว
เพือ่กระตุ้นกำรบริโภค
ภำยในทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเทีย่ว
 (Domestic 
Consumption) อยำ่ง
ยัง่ยนืทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม กจิกรรมที ่3 
ส่งเสริมเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก ใน
ประเทศไทยกจิกรรมที ่4 
กจิกรรมกำรบริหำร
โครงกำร

ดัชนชีี วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพันธ์น ำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จ ำนวน 1 
เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพันธ์
น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 
บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเทีย่ว 
จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเปน็
เจ้ำภำพจัด UCCN 
Annual Conferrence 
จ ำนวน 1 ชุด       เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเปน็เจ้ำภำพจัด
 UCCN Annual 
Conferrence เพือ่เปดิ
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่นอ้ยกว่ำ 200 
เมือง ทัว่โลก 
 
ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท์ี่
คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
2.6.1 นกัทอ่งเทีย่วไทยมี
ควำมเชื่อมั่นในมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิของ
รัฐบำลมำกขึ น จำกกำมำ
ส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพที่
เปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
และรักษำควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกบัประเทศ
อื่น ๆ ส่วนนกัทอ่งเทีย่ว
ต่ำงประเทศมั่นใจด้ำน
ควำมปลอดภยัและสนใจ
ในกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึ น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรใช้จ่ำยใน
กำรทอ่งเทีย่ว ขณะทีน่กั
ลงทนุไทยและต่ำงประเทศ
มองเหน็ศักยภำพและ
โอกำสทำงธุรกจิใหม่ด้ำน
กำรทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วข้อง
กบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สุขภำพ และมำตรกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของภำครัฐ
ทีเ่ปน็รูปธรรมชัดเจน
2.6.2 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยู่
ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่
 1102.6.3 เกดิควำม
เชื่อมั่น เกดิกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำน
คนในภำคอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชุมชน และชะลอกำร
เลิกจ้ำงอุตสำหกรรมที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่
ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำน
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว 
อำหำร ศิลปะและ
หตัถกรรมพื นบำ้น และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 
(Creativity) และเมือง
สร้ำงสรรค์ ในประเทศไทย
ทั ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ 
เชียงใหม่ สุโขทยั กรุงเทพฯ
 ทั ง 3 ภมูิภำค เพือ่สร้ำง
โอกำสในกำรค้ำและกำร
ลงทนุในกลุ่มอุตสำหกรรม
ทีเ่ปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย  (โปรดระบวุ่ำ
โครงกำรของทำ่นสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุ
เปำ้หมำยในระดับแผนงำน
บรูณำกำรสร้ำงรำยได้จำก
กำรทอ่งเทีย่วและระดับ
แนวทำงกำรด ำเนนิงำนที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เปำ้หมำยอยำ่งไร และ (ถ้ำ
มี) คิดเปน็สัดส่วนหรือร้อย
ละเทำ่ไหร่ของค่ำ
เปำ้หมำยต่ำง ๆ)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ดัชนชีี วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพันธ์น ำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จ ำนวน 1 
เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพันธ์
น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 
บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเทีย่ว 
จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเปน็
เจ้ำภำพจัด UCCN 
Annual Conferrence 
จ ำนวน 1 ชุด       เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเปน็เจ้ำภำพจัด
 UCCN Annual 
Conferrence เพือ่เปดิ
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่นอ้ยกว่ำ 200 
เมือง ทัว่โลก 
 
ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท์ี่
คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
2.6.1 นกัทอ่งเทีย่วไทยมี
ควำมเชื่อมั่นในมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิของ
รัฐบำลมำกขึ น จำกกำมำ
ส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพที่
เปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
และรักษำควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกบัประเทศ
อื่น ๆ ส่วนนกัทอ่งเทีย่ว
ต่ำงประเทศมั่นใจด้ำน
ควำมปลอดภยัและสนใจ
ในกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึ น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรใช้จ่ำยใน
กำรทอ่งเทีย่ว ขณะทีน่กั
ลงทนุไทยและต่ำงประเทศ
มองเหน็ศักยภำพและ
โอกำสทำงธุรกจิใหม่ด้ำน
กำรทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วข้อง
กบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สุขภำพ และมำตรกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของภำครัฐ
ทีเ่ปน็รูปธรรมชัดเจน
2.6.2 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยู่
ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่
 1102.6.3 เกดิควำม
เชื่อมั่น เกดิกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำน
คนในภำคอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชุมชน และชะลอกำร
เลิกจ้ำงอุตสำหกรรมที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่
ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำน
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว 
อำหำร ศิลปะและ
หตัถกรรมพื นบำ้น และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 
(Creativity) และเมือง
สร้ำงสรรค์ ในประเทศไทย
ทั ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ 
เชียงใหม่ สุโขทยั กรุงเทพฯ
 ทั ง 3 ภมูิภำค เพือ่สร้ำง
โอกำสในกำรค้ำและกำร
ลงทนุในกลุ่มอุตสำหกรรม
ทีเ่ปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย  (โปรดระบวุ่ำ
โครงกำรของทำ่นสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุ
เปำ้หมำยในระดับแผนงำน
บรูณำกำรสร้ำงรำยได้จำก
กำรทอ่งเทีย่วและระดับ
แนวทำงกำรด ำเนนิงำนที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เปำ้หมำยอยำ่งไร และ (ถ้ำ
มี) คิดเปน็สัดส่วนหรือร้อย
ละเทำ่ไหร่ของค่ำ
เปำ้หมำยต่ำง ๆ)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นที่
พิเศษเพือ่กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนื (องค์กำรมหำชน)

BR0502050 โครงกำรพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนอยูดี่มีสุข (Happy 
CBT)

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

134,500,000 งบประมำณแผ่นดิน MS 1.1 , MS 
1.2, MS 1.3 
และ MS 1.4

ดัชนชีี วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพันธ์น ำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จ ำนวน 1 
เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพันธ์
น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 
บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเทีย่ว 
จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเปน็
เจ้ำภำพจัด UCCN 
Annual Conferrence 
จ ำนวน 1 ชุด       เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเปน็เจ้ำภำพจัด
 UCCN Annual 
Conferrence เพือ่เปดิ
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่นอ้ยกว่ำ 200 
เมือง ทัว่โลก 
 
ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท์ี่
คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
2.6.1 นกัทอ่งเทีย่วไทยมี
ควำมเชื่อมั่นในมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิของ
รัฐบำลมำกขึ น จำกกำมำ
ส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพที่
เปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
และรักษำควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกบัประเทศ
อื่น ๆ ส่วนนกัทอ่งเทีย่ว
ต่ำงประเทศมั่นใจด้ำน
ควำมปลอดภยัและสนใจ
ในกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึ น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรใช้จ่ำยใน
กำรทอ่งเทีย่ว ขณะทีน่กั
ลงทนุไทยและต่ำงประเทศ
มองเหน็ศักยภำพและ
โอกำสทำงธุรกจิใหม่ด้ำน
กำรทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วข้อง
กบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สุขภำพ และมำตรกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของภำครัฐ
ทีเ่ปน็รูปธรรมชัดเจน
2.6.2 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยู่
ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่
 1102.6.3 เกดิควำม
เชื่อมั่น เกดิกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำน
คนในภำคอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชุมชน และชะลอกำร
เลิกจ้ำงอุตสำหกรรมที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่
ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำน
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว 
อำหำร ศิลปะและ
หตัถกรรมพื นบำ้น และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 
(Creativity) และเมือง
สร้ำงสรรค์ ในประเทศไทย
ทั ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ 
เชียงใหม่ สุโขทยั กรุงเทพฯ
 ทั ง 3 ภมูิภำค เพือ่สร้ำง
โอกำสในกำรค้ำและกำร
ลงทนุในกลุ่มอุตสำหกรรม
ทีเ่ปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย  (โปรดระบวุ่ำ
โครงกำรของทำ่นสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุ
เปำ้หมำยในระดับแผนงำน
บรูณำกำรสร้ำงรำยได้จำก
กำรทอ่งเทีย่วและระดับ
แนวทำงกำรด ำเนนิงำนที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เปำ้หมำยอยำ่งไร และ (ถ้ำ
มี) คิดเปน็สัดส่วนหรือร้อย
ละเทำ่ไหร่ของค่ำ
เปำ้หมำยต่ำง ๆ)

1) กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย
 และ เชิงสุขภำพใจทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำร
ทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับกำรเพิม่
มูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ
 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชุมชนกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรยกระดับใหไ้ด้
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย 
ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำร
บริกำร จ ำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยจี ำนวน 30 ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ใหน้กัทอ่งเทีย่ว
คุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและ
ธุรกจิในหว่งโซ่กำร
ทอ่งเทีย่วมีกจิกรรมควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอยำ่งนอ้ย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Creative 
Entertainment เพือ่สร้ำง
กระแสกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชน 1 ชุด
9) กจิกรรมงำนมหกรรม
กำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับ
นกัทอ่งเทีย่วคุณภำพ
ระดับประเทศ 1 ครั ง โดย
ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของกำรจัดงำน
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเปำ้หมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 
30 ชุมชน มีรำยได้เพิม่ขึ น
เฉล่ียร้อยละ 10 จำกป ี
2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิม่
มูลค่ำกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
พร้อมขยำยผล 1 ชุดควำมรู้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1) กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย
 และ เชิงสุขภำพใจทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำร
ทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับกำรเพิม่
มูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ
 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชุมชนกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรยกระดับใหไ้ด้
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย 
ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำร
บริกำร จ ำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยจี ำนวน 30 ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ใหน้กัทอ่งเทีย่ว
คุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและ
ธุรกจิในหว่งโซ่กำร
ทอ่งเทีย่วมีกจิกรรมควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอยำ่งนอ้ย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Creative 
Entertainment เพือ่สร้ำง
กระแสกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชน 1 ชุด
9) กจิกรรมงำนมหกรรม
กำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับ
นกัทอ่งเทีย่วคุณภำพ
ระดับประเทศ 1 ครั ง โดย
ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของกำรจัดงำน
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเปำ้หมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 
30 ชุมชน มีรำยได้เพิม่ขึ น
เฉล่ียร้อยละ 10 จำกป ี
2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิม่
มูลค่ำกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
พร้อมขยำยผล 1 ชุดควำมรู้



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธุรกจิการค้า (พค.)

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

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

 - สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  - สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

 - กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน (กพร.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (CEA)

 - กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (กสอ.)  - กรมส่งเสริมสหกรณ์

 - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล (DEPA)

 - ส านักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (สป.อว.)

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

ต.ค. 64-  ก.ย. 65

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

SME มสิีนค้าและบริการทีไ่ด้มาตรฐาน เขา้สู่การจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐได้ ม.ิย. 63 - ม.ิย. 65

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏบิัติ ทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิของ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

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

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

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

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

การเพ่ิมผลติภาพหรือประสทิธิภาพของธุรกิจ SME ดว้ยเทคโนโลยแีละดจิทิัล ต.ค. 63 - ก.ย. 65

 ม.ีค. 63 - พ.ย. 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR0503
1. SME มีความสามารถในการแขง่ขนัและมีผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศทัง้ประเทศ
เพ่ิมสงูขึน้
2. สง่เสริมการปรับตวัและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือแขง่ขนัในยคุดจิทิัลของ SME
3. จ านวนวสิาหกิจเริ่มตน้ (Startup) ทีม่ีศักยภาพเพ่ิมสงูขึน้

ส านักงานสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

การเสริมสภาพคล่องใหแ้ก ่SME

การออกเกณฑ์ในการเพิม่ประเภทรหสัการจดัเกบ็ขอ้มลูส าหรับผู้ประกอบการทีค้่างช าระสินเชื่อเกนิ 3 เดือนทีเ่กดิจาก
ผลกระทบภยัพิบัติและโรคระบาด

การส่งเสริม SME ใหน้ าเทคโนโลยแีละดิจทิัลมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup

Startup เขา้ถงึขอ้มลูสนับสนุนการด าเนินธุรกจิ

การเชื่อมโยงขอ้มลูด้านการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลูด้าน SME เพือ่ใช้ในการวิเคราะหข์อ้มลูและใช้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่5.3 (MS5.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.4 (MS5.4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

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

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

2565

MS5.3ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือสินค้าชุมชน ทัง้ทางออนไลน์และออฟไลน์ ต.ค. 63- ก.ย. 65

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แพลตฟอร์มเพือ่เผยแพร่ขอ้มลู/ความรู้ในการประกอบธุรกจิของ SME

MS1 

MS 1.1  

MS 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,  
3.2, 3.3, 3.4,4.1, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4 

MS2 MS3 
MS4 MS5 

MS 1.2 1.3  

MS 4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503002 โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มทีไ่ด้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแขง่ขนั  200 ราย
ผลลัพธ์
มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250
 ล้านบาท

ต.ค.63-ก.ย.64 32,551,500 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS4.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503003 โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มทีไ่ด้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแขง่ขนั  200 ราย
ผลลัพธ์
มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250
 ล้านบาท

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

2565

MS4.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503004 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า
ชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64 14,044,400
  

ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.2เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503005 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า
ชุมชน

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

2565

MS5.2

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) BR0503006 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
วิสาหกจิชุมชน

เป้าหมาย : วิสาหกจิชุมชน 231 
แหง่
ผลผลิต : วิสาหกจิชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ หรือ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปร
รูป
ผลลัพธ ์: วิสาหกจิชุมชนมรีายได้
เพิม่ขึน้จากจ าหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปทีไ่ด้รับการพัฒนาจาก
โครงการฯ

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

2565

MS5.2

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0503007 การด าเนินการ
ตามบันทึก
ขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืเร่ือง
อปุกรณ์ทางด้าน
การจราจรและ
อ านวยความ
ปลอดภยัทางถนน
ทีผ่ลิตจาก
ยางพาราเพือ่ใช้
ประโยชน์ใน
หน่วยงานภาครัฐ

สหกรณ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการจ านวน 
28 แหง่ สามารถผลิตอปุกรณ์
ทางด้านการจราจรฯ เพือ่ส่งให้
หน่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์

12 ม.ิย. 63-11 
ม.ิย. 68

ไมใ่ช้งบประมาณ MS4.2

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม BR0503008 การเพิม่ขดี
ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ
วิสาหกจิไทยด้วย
ดิจทิัล

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพด้านดิจทิัล

ต.ค.64-ส.ค.65 267,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503009 โครงการ soft 
loan ธปท.

เพิม่สภาพคล่องให ้SMEs และ 
ชะลอการช าหนีท้ัว่ไปให ้SMEs ให้
สามารถด าเนินธุรกจิต่อได้

ต่อเนือ่งจากปี 
2563 
- การเพิม่สภาพ
คล่องมกีารต่อเวลา
จนถงึ 18 เม.ย. 64
-การชะลอการ
ช าระหนีด้ าเนินการ
 เม.ย. - ต.ค. 64

- - MS1.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503010 โครงการ  DR BIZ
 การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
ลูกหนีธุ้รกจิทีม่ี
เจา้หนีห้ลายราย

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนีก้บั
เจา้หนีส้ถาบันการเงินทุกรายใน
คราวเดียวกนั ใหผู้้ประกอบการ
สามารถด าเนินการต่อได้

ด าเนินการต่อจากปี
 2563 
ขยายเวลาสมคัรได้
ถงึ 31 ธ.ค.64

- - MS1.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503011 มาตรการใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกหนี้
เพือ่รองรับ
สถานการณ์การ
ระบาดของ 
COVID-19 
ระลอกใหม่

เพือ่บรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกจิ โดยใหลู้กหนีไ้ด้รับสินเชื่อ
เพือ่เป็นเงินทุนหมนุเวียน เสริม
สภาพคล่อง และฟืน้ฟูธุรกจิ

ขยายเวลาสมคัรไป
ถงึ 30 ม.ิย. 64

- - MS1.1

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503012 โครงการยกระดับ
สมรรถนะ
ก าลังคนสู่
ผู้ประกอบการมอื
อาชีพ (From 
Professional to 
MSME)

1. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับ
การประเมนิสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
 1,000 คน
2. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับ
การพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 600 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 3,414,700 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503013 โครงการประเทศ
ไทยกา้วไกล สร้าง
อาชีพ เชื่อมตลาด 
เพิม่รายได้ เพือ่
ชุมชนมอือาชีพ
ยัง่ยนื ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
Re-skill Up-skill เป็นวิสาหกจิ
เร่ิมต้นและประเมนิสมรรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐนสมรรถนะ 2,400 คน
2. จ านวนผู้ประกอบการสามารถมี
อาชีพ สร้างรายได้ หรือมรีายได้
จากการจดัต้ังวิสาหกจิเร่ิมต้นและ
เป็นมอือาชีพอยา่งยัง่ยนื 480 ราย

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

2565

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503014 โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือ
การเรียนรู้
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ
เพือ่พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพใน
การเขา้สู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 ชุด
2. คู่มอืการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และ
ดิจทิัลคอนเทนต์เพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ

ต.ค.63-ก.ย.64 9,601,000 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503015 โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือ
การเรียนรู้
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ
เพือ่พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพใน
การเขา้สู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 ชุด
2. คู่มอืการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และ
ดิจทิัลคอนเทนต์เพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ

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

2565

MS5.4

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

BR0503016 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริการด้านบรรจุ
ภณัฑ์อยา่งครบ
วงจร เพือ่
ยกระดับวิสาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SME)

จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
บริการการออกแบบและพัฒนา
บรรจภุณัฑ์ 25 ราย

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

2565

MS5.2

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

BR0503017 โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เพือ่ยกระดับ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนใหก้บั
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกจิชุมชนใน
พืน้ทีก่ลุ่มจงัหวัด
ใต้ชายแดน

เกษตรกร ผู้ประกอบการและ
วิสาหกจิชุมชน ได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 150 ราย

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

2565

MS5.2

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย

BR0503018 โครงการสินเชื่อ
เพือ่ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ยทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
วงเงินโครงการ 
10,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME ขนาดยอ่มที่
ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มจาก COVID-19 สามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงิน

24 ม.ีค.63-30 
ม.ิย.64

3,250,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยบรรษัทประกนัสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

BR0503019 โครงการค้ า
ประกนัสินเชื่อ 
Portfolio 
Guarantee 
Scheme ระยะที ่
9 (PGS 9) วงเงิน
ค้ าประกนั 
150,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME สามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงินได้ โดยมบีรรษัท
ประกนัสินเชื่อตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มใหก้ารค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
65

24,000,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยบรรษัทประกนัสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

BR0503020 โครงการค้ า
ประกนัสินเชื่อ
เพือ่ผู้ประกอบการ
 Micro 
Entrepreneurs 
ระยะที ่4 (Micro 
4) วงเงินค้ า
ประกนั 25,000 
ล้านบาท

ผู้ประกอบการรายยอ่ยสามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงินได้ โดยมบีรรษัท
ประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มใหก้ารค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
65

5,750,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1

ส านักงานคณะกรรมการการ
แขง่ขนัทางการค้า

BR0503021 การก าหนด
มาตรฐาน
ระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า 
(Credit term) 
ส าหรับผู้ประกอบ
ธุรกจิ SME

แนวทางการปฏบิัติในการพิจารณา
การปฏบิัติการทางการค้าทีไ่มเ่ป็น
ธรรม เร่ือง มาตรฐานระยะเวลา
การใหสิ้นเชื่อการค้า (Credit 
term) ส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ SME

ต.ค.63-ก.ค.64 - - MS1.3

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503022 โครงการสร้างขดี
ความสามารถของ
ภาคอตุสาหกรรม
ในการรับการ
ปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพือ่การส่งออก
ของ
ภาคอตุสาหกรรม
ไทย

จ านวนภาคเอกชนทีม่ยีกระดับ
เทคโนโลยใีนการพัฒนาธุรกจิ 10 
ราย

ต.ค.63-ก.ย. 64 42,500,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503023 การยกระดับและ
เพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตด้าน
เกษตรวิสาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม

ผลผลิต : 
สินค้า/ บริการ/ ผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตรของวิสาหกจิระยะเร่ิมต้น
 และวิสาหกจิรายยอ่ย มคุีณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด มกีารแปรรูปเพิม่มลูค่า 100 
รายการ
ผลลัพธ ์: 
 วิสาหกจิระยะเร่ิมต้น และ
วิสาหกจิรายยอ่ย เขา้ถงึองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
น ามาปรับใช้ยกระดับเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เพิม่
ความสามารถทางการแขง่ขนั  100
 กลุ่ม

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

2565

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503024 การยกระดับขดี
ความสามารถการ
แขง่ขนัของ SME 
ไทยในเศรษฐกจิ
ยคุใหมด้่วย
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

จ านวน SME ทีม่กีารเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกจิ 
1,500 ราย

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503025 การพัฒนา
นักศึกษา
ระดับอดุมศึกษา
เพือ่อตุสาหกรรม
แบบบูรณาการ 
ยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ
 SME

จ านวนภาคเอกชนทีม่ยีกระดับ
เทคโนโลยใีนการพัฒนาธุรกจิ 10 
ราย

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503026 โครงการพัฒนา
ทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหมแ่ละการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์
บริการด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
(Newgen 
Innovation 
Driven 
Entrepreneur: 
NIDE)

มผู้ีสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
400 คน มโีครงการเขา้ร่วม 120 
โครงการ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย ์
ได้รับความรู้และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและการใช้
เทคโนโลย ีนวัตกรรมพัฒนาผลิต
ภณัพ์บริการ
มกีารลงทุนในการเร่ิมต้นหรือ
พัฒนาธุรกจิ 500,000 บาท

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503027 โครงการบ่มเพาะ
ธุรกจิเทคโนโลย ี
(กจิกรรมสร้าง
และพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ใหมด้่าน
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม)
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยทีีไ่ด้รับ
การบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม
จ านวน 40 ราย
2. มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
อตัราการขยายตัวของการจา้งาน 
และมลูค่าการลงทุนเพิม่ของบริษัท
 150 ล้านบาท

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

2565

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503028 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยมีลูค่า
สูงแบบไฮบริดสู่ 
SME ระดับสากล 
(Hybrid 
Incubation for 
Globalize High 
Value SME)

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503029 โครงการพัฒนา
ขดีความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยเีพือ่
ความยัง่ยนื (BCG 
  Boost up 
Program)

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลย ีBCG 
ด้รับการบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
จ านวน 20 ราย 
2. มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
อตัราการขยายตัวของการจา้งงาน 
และมลูค่าการลงทุนเพิม่ของบริษัท
 1,000 ล้านบาท

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503030 โครงการ
เทคโนโลยเีพือ่
ยกระดับ
สุขอนามยัให้
เตรียมตัวรับ
นักท่องเทีย่วหลัง
โควิด

1. ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเทีย่ว
 ทีต้่องการรับนักท่องเทีย่วหลังโค
วิด จ านวน
100 ราย
2. สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกจิ
และสังคม
2,000,000 ลบ.

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

2565

MS2.1

ผลผลิต
1. มผู้ีสนใจทีจ่ะประกอบการธุรกจิ
เทคโนโลย ีและ/หรือ
ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยใีหม่
ทีต้่องการพัฒนาศักยภาพ 100 ราย
เขา้ร่วมโครงการ
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยรีาย
ใหม ่30 ราย เกดิธุรกจิเทคโนโลย ี
หรือสามารถพัฒนาผลิตภณัฑ์
นวัตกรรมได้
3. ผู้ประกอบการร้อยละ 30 ได้น า
เทคโนโลยดิีจทิัลมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกจิ
4 เกดิการจดักจิกรรมเขา้ถงึแหล่ง
ทุน 4 คร้ัง
5. ผู้ประกอบการในโครงการร้อย
ละ 50สามารถเขา้ถงึตลาดสากล
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิ
รายได้รวม 500 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิ
การลงทุน เขา้ถงึแหล่งทุน หรือ
ได้รับการร่วมลงทุน 100 ล้านบาท
3. เกดิการจา้งงาน 100 คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503031 โครงการยกระดับ
การบริหารจดัการ
หน่วยบ่มเพาะ
ธุรกจิด้วย 
Maturity Model
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ผลผลิต
1.หน่วยบ่มเพาะธุรกจิเขา้ร่วม
โครงการ 20หน่วยมขีอ้มลูชัดเจน
ในการพัฒนาตนเอง
2. บุคลากรด้านบ่มเพาะธุรกจิ 100
คน เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพ
3. หน่วยบ่มเพาะธุรกจิทีผ่่านการ
ประเมนิแล้ว 18หน่วยได้เขา้สู่
กระบวนการพัฒนา
ผลลัพธ์
1. ศูนยบ์่มเพาะ 38หน่วย มี
มาตรฐานการบริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ
2. บุคลากรของศูนยบ์่มเพาะมี
ศักยภาพในการบ่มเพาะธุรกจิอยา่ง
มอือาชีพ

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

2565

MS3.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503032 โครงการยกระดับ
ขดีความสามารถ
และพัฒนานัก
ลงทุนเพือ่ธุรกจิ
และนวัตกรรมใหม่

พัฒนาขดีความสามารถนักลงทุน
และสร้างเครือขา่ยนักลงทุน

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

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503033 โครงการ 
Software Park 
Thailand 
Business Camp :
 Road Map to 
บัญชีนวัตกรรม
ไทย และ IPO

พัฒนาผู้ประกอบการเพือ่บริหาร
จดัการธุรกจิ พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านดิจทิัลสู่บัญชีนวัตกรรม
ไทย และ IPO

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

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503034 สร้าง
ผู้ประกอบการ
ธุรกจิเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม ่
(Startup 
Voucher)

ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษัทเขา้
ร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนเกดิรายได้ ไมน่้อยกว่า 50
 ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิม่ขดีความสามารถด้านการ
ด าเนินธุรกจิเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม
2. เกดิการเชื่อมโยงเครือขา่ย
วิสาหกจินวัตกรรมในภมูภิาคใน
การสร้างพันธมติร เพือ่การ
ด าเนินงานและขยายตลาดทัง้ใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพัฒนาความคิดและการ
ต่อยอดนวัตกรรมและอพัเดต
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ใหเ้กดิผลทาง
ปฏบิัติทีเ่ป็นรูปธรรม

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

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503035 โครงการส่งเสริม
ใหผู้้ประกอบการ
ได้รับมาตรฐาน 
CMMI®

ผู้ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ
เพือ่ปรับปรุงกระบวนการลิต/
บริการ และขอรับการประเมนิ
มาตรฐาน CMMI®

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

2565

MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503036 โครงการเพิม่ขดี
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จดัการธุรกจิของ
ผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป์ (Visual
 Art) กลุ่มดนตรี 
(Music) และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง 
(Performing Art)

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพธุรกจิด้วยองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี/ดิจทิัล
มากกว่า 100 ราย และได้รับความรู้
เฉพาะทางเชิงลึกอกีไมน่้อยกว่า 30
 ราย น าไปสู่ต้นแบบธุรกจิ/บริการ
ใหมม่ากกว่า 30 ต้นแบบ

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

2565

MS2.1

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503037 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน 
(Community-Bas
ed) เชิง
สร้างสรรค์ส่วน
ภมูภิาค

ผู้ประกอบการชุมชนในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมี
ทักษะความรู้ พัฒนาผลิตภณัฑ์/
บรรจภุณัฑ์/คุณภาพมาตรฐาน/
และการสร้างแบรนด์ มรีายได้
เพิม่ขึน้ และจา้งงานช่างฝีมอื
ท้องถิน่เพิม่ขึน้

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

2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503038 โครงการสร้าง
คุณค่าสินค้าไทย 
(Value Creation)
 จาก
ฐานเศรษฐกจิ
ท้องถิน่

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

2565

MS5.21. เกดิการสร้างกระบวนการสร้าง
มลูค่าและคุณค่า (Value 
Creation) ใหแ้กสิ่นค้าและบริการ
ท้องถิน่ไทยในมติิวัตถดิุบ-
กระบวนการผลิต-กระบวนการ
ออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้าง
เร่ืองราว-กระบวนการส่งมอบ
คุณค่า  ซ่ึงเป็นโมเดลการพัฒนาที่
ใช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วัสดุ 
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์
การตลาด ตลอดหว่งโซ่
กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก 
ชุมชน40 กลุ่ม ใน10 จงัหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding)
 สินค้าท้องถิน่ไทยใหเ้ทียบเคียงกบั
สินค้าท้องถิน่ของต่างประเทศ เช่น
 ญี่ปุน่ เกาหลี ไต้หวัน ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มอื การ
ปรับกระบวนการผลิตชุมชน 2 
คอร์ส ( อาหาร และ หตัถกรรม )



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503039 โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME 
โดยพัฒนาระบบผู้
ใหบ้ริการทาง
ธุรกจิ (Service 
Provider)

ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาด้านการเพิม่ประสิทธิภาพ 
ผลิตภาพโดยรวม และศักยภาพใน
การประกอบธุรกจิ 150 ราย
2. ผู้ใหบ้ริการทางธุรกจิ (SME 
Service Provider) ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา 5 ราย
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา สามารถเพิม่ศักยภาพ
ในการด าเนินธุรกจิได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 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

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503040 งานพัฒนาระบบ
เพือ่ขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ 
SME Wallet / 
BDS

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

2565

MS2.3ผลผลิต
1.ระบบการใหบ้ริการสนับสนุน
ด้านการพัฒนาธุรกจิ (Business 
Development Service : BDS) 
และกระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้ประกอบการ SME (SME
 Wallet) ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา  1 ระบบ
2.ผู้ใช้งานระบบการใหบ้ริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกจิ 
(Business Development 
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME 
Wallet) ไมต่่ ากว่า 1,400
ผลลัพธ์
1.ผู้ใช้งานระบบการใหบ้ริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกจิ 
(Business Development 
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME 
Wallet) มคีวามพึงพอใจในการใช้
งานระบบ  ร้อยละ 80



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503041 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS

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

2565

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503042 โครงการสนับสนุน
ให ้SME เขา้ถงึ
การจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ

ผลผลิต
1. ระบบทะเบียนผู้ประกอบการ 
และสินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการ SME 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจดัซ้ือจดัจา้ง
จาก SME ไมน่้อยกว่าร้อยละ 30

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000,000 เงินนอก
งบประมาณ 

(เงินกองทุน สสว.)

MS4.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503043 งานพัฒนาระบบ
บริการภาครัฐของ
 สสว. (ระบบ
จดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ)

ผลผลิต
1.มกีารปรับปรุงและพัฒนา
ฐานขอ้มลู MSME และระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐส าหรับ MSME 
  1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมกีารจดัซ้ือจดั
จา้งสินค้าหรือบริการของ MSME 
ไมน่้อยกว่า   ร้อยละ 30 
(ของวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งใน
หมวดสินค้า/บริการทีก่ าหนด) 
2.มผู้ีเขา้ใช้บริการระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐส าหรับ MSME ไม่
น้อยกว่า  100,000 คร้ัง/ปี

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

2565

MS4.1

ผลผลิต
1.หน่วยบริการทางธุรกจิ (SME 
Service Provider) ทีไ่ด้รับการ
รับรองและขึน้ทะเบียนผ่านระบบ
การใหบ้ริการสนับสนุนด้านการ
พัฒนาธุรกจิ (BDS)  15 หน่วยงาน
2. ผู้ประกอบการ SME ทีใ่ช้บริการ
ระบบการใหบ้ริการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาธุรกจิ (BDS) ได้รับการ
พัฒนาธุรกจิจากหน่วยบริการทาง
ธุรกจิไมน่้อยกว่า 1,400 ราย
3.เครือขา่ยความร่วมมอืในการ
พัฒนา SME ระหว่างหน่วยงาน 
และการสร้างโอกาสในการส่งต่อ
การใหบ้ริการ SME ระหว่างกนั 1 
เครือขา่ย
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาจากหน่วยบริการทางธุรกจิ 
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ใหก้บัสินค้า
และบริการ หรือลดต้นทุน หรือ
เพิม่ประสิทธิภาพ หรือสร้างโอกาส
ทางการค้าการลงทุน หรือมคีวาม
พร้อมในด้านมาตรฐาน ไมน่้อยกว่า
 1,120 ลบ.



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503044 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
เพือ่การจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ

ผลผลิต
1.สร้างการรับรู้ การเขา้ถงึระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐแก ่MSME
 และหน่วยงานภาครัฐ  5,000 ราย
2.จ านวนผู้ประกอบการเขา้สู่ระบบ
ทะเบียน SME เพือ่การจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ  2,500 ราย
3.จ านวนผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนายกระดับศักยภาพ  1,000 
ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
การพิจารณาในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ  200 ราย

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

2565

MS4.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503045 งานศึกษาขอ้มลู
เชิงลึกรายพืน้ที่
และพัฒนากลไก
การเชื่อมโยง
ระบบส่งเสริม 
MSME

ผลผลิต
1.ฐานขอ้มลู MSME เพือ่การจดัท า
นโยบายและมาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการได้รับการเพิม่
ศักยภาพ  1 ระบบ
2.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่การ
ส่งเสริม MSME น าเสนอต่อรัฐบาล 
  2 เร่ือง 
ผลลัพธ์
1.ฐานขอ้มลู MSME เป็นเคร่ืองมอื
ทีม่ปีระสิทธิภาพในสนับสนุนการ
จดัท านโยบายส่งเสริม
ผู้ประกอบการ MSME ในทุกมติิ  1
 ระบบ

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

2565

MS5.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503046 โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ย (MSME 
Step up)

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการประกอบการเพือ่เขา้สู่
ระบบของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน 
อย. / Nutrition facts / ระบบ
บัญชี / เทคโนโลยดิีจทิัล เป็นต้น  
8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเขา้สู่ขัน้ตอนการจด
ทะเบียนเขา้สู่ระบบของภาครัฐ 
อาทิ การจดทะเบียนการค้า /ระบบ
 DBD Registered/ มาตรฐาน อย. 
เป็นต้น  800 ราย

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

2565

MS5.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503047 โครงการเพิม่
ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกจิ
ใหก้บั
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ย

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

5,000,000 
(กองทุนSME))

MS5.3ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีม่ี
ช่องทางการตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 
2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านการตลาดออนไลน์ 3,400 ราย 
  
3. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิ
ออนไลน์ 250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการ
อบรมการด าเนินธุรกจิอยา่งเป็น
ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือ
บรรจภุณัฑ์ หรือส่ือการตลาด 462 
ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการ
พัฒนาใหม้ผีลิตภาพสูงขึน้หรือมี
รายได้เพิม่ขึน้ 462 สถาน
ประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
ส่งเสริมการขาย หรือ แนะน าการ
ขาย  หรือ ทดสอบสอบความ
ต้องการของผู้บริโภค 100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มกีาร
เจรจาธุรกจิ 100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ 1,100
 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) 
มคีวามสามารถในการด าเนินธุรกจิ
เพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มแีผนการพัฒนา/แนวทางการ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
หลักสูตรการอบรมเพือ่พัฒนาเพือ่
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน 
100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา มยีอดขายเพิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME 
จงัหวัด 77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏบิัติการ (Workshop) สามารถ
น าเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการ
ลงบัญชีอยา่งง่าย และน าขอ้มลู
ทางบัญชีมาก าหนดแผน/แนว
ทางการบริหารจดัการธุรกจิ การ
ค านวณภาษี และเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่
เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาเชิงลึก 
สามารถยกระดับศักยภาพในการ
ใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่
สามารถจดัท าบัญชีทีม่มีาตรฐาน
และสามารถเป็นผู้ใหบ้ริการด้าน
บัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503048 โครงการพัฒนา
ระบบ SME  
Academy 365

ผลผลิต
1. SME ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ
 SME Academy 365 จ านวน 
10,000 ราย
2. พัฒนาองค์ความรู้  SME 
Academy 365 จ านวน 1 
คลังขอ้มลู
3. พัฒนาและต่อยอดระบบ SME 
Academy 365 ในรูปแบบ 
Platform Online ใหม้ี
ประสิทธิภาพในการน าเสนอ 1 
ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เขา้ใช้บริการ E-learning ไม่
น้อยกว่า 100,000 คร้ัง/ปี
2. ผู้ทีไ่ด้รับความรู้จากกจิกรรม 
สามารถน าความรู้ไปต่อยอด เพิม่
มลูค่าของสินค้า/บริการ 10 ล้าน
บาท

ต.ค.63-ก.ย.64 9,965,400 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีม่ี
ช่องทางการตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 
2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านการตลาดออนไลน์ 3,400 ราย 
  
3. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิ
ออนไลน์ 250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการ
อบรมการด าเนินธุรกจิอยา่งเป็น
ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือ
บรรจภุณัฑ์ หรือส่ือการตลาด 462 
ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการ
พัฒนาใหม้ผีลิตภาพสูงขึน้หรือมี
รายได้เพิม่ขึน้ 462 สถาน
ประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
ส่งเสริมการขาย หรือ แนะน าการ
ขาย  หรือ ทดสอบสอบความ
ต้องการของผู้บริโภค 100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มกีาร
เจรจาธุรกจิ 100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ 1,100
 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) 
มคีวามสามารถในการด าเนินธุรกจิ
เพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มแีผนการพัฒนา/แนวทางการ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
หลักสูตรการอบรมเพือ่พัฒนาเพือ่
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน 
100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา มยีอดขายเพิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME 
จงัหวัด 77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏบิัติการ (Workshop) สามารถ
น าเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการ
ลงบัญชีอยา่งง่าย และน าขอ้มลู
ทางบัญชีมาก าหนดแผน/แนว
ทางการบริหารจดัการธุรกจิ การ
ค านวณภาษี และเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่
เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาเชิงลึก 
สามารถยกระดับศักยภาพในการ
ใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่
สามารถจดัท าบัญชีทีม่มีาตรฐาน
และสามารถเป็นผู้ใหบ้ริการด้าน
บัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503049 โครงการพัฒนา 
Application : 
SME CONNEXT 
เพือ่ผู้ประกอบการ

ผลผลิต 
1.ระบบการสร้างแรงจงูใจใหใ้ช้งาน
ในรูปแบบดิจทิัลใหม้ากขึน้ 
(Reward and Redeem 
Features) และ การสร้าง
ฐานขอ้มลูผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ์
 หรือการบริการแบบออนไลน์ 
(Market Place Online) 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาใช้งาน
ระบบฯมากขึน้จากการสร้าง
แรงจงูใจ เช่น การใหค้ะแนน การ
แลกคะแนนเพือ่รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ รวมถงึการประชาสัมพันธ์
สินค้า และบริการ ของ
ผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ 
ร้อยละ 50

ต.ค.63-ก.ย.64 1,989,900 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503050 โครงการพัฒนา 
SME PORTAL 
และระบบกลาง
ในการใหบ้ริการ
วิสาหกจิขนาด
กลางและขนาด
ยอ่ม

ผลผลิต
1. ระบบ SME PORTAL มี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
ผลลัพธ์
1. บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานที่
มกีารส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 30 หน่วยงาน
2. จ านวนผู้สนใจความรู้และ
บริการแกว่ิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเขา้ใช้งาน 100,000 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 7,045,000 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503051 งานพัฒนาระบบ
ใหบ้ริการ SME 
ACCESS

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

2565

MS5.4ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ทีม่ี
ประสิทธิภาพ
(บูรณาการขอ้มลูระหว่าง 4 
Platform SME Portal, SME 
Connext, SME Academy 365 
และ SME Coach) 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูขา่วสารการส่งเสริม 
SME แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
3.ฐานขอ้มลูผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มลู
4.ฐานขอ้มลูความรู้ SME แหง่ชาติ 
1 ฐานขอ้มลู
5.ฐานขอ้มลูสิทธิประโยชน์ SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
6.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
7.พืน้ทีก่ารขายสินค้า และ
เครือขา่ยวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในรูปแบบตลาด Online
 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการ
แกว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มเขา้ใช้งาน  420,000 ราย
2.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับความช่วยเหลือ หรือ
แกป้ัญหาเบือ้งต้น  ร้อยละ 80 
3.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับการแกไ้ขปัญหาทางธุรกจิ
  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานทีม่ี
การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม   50 หน่วยงาน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ทีม่ี
ประสิทธิภาพ
(บูรณาการขอ้มลูระหว่าง 4 
Platform SME Portal, SME 
Connext, SME Academy 365 
และ SME Coach) 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูขา่วสารการส่งเสริม 
SME แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
3.ฐานขอ้มลูผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มลู
4.ฐานขอ้มลูความรู้ SME แหง่ชาติ 
1 ฐานขอ้มลู
5.ฐานขอ้มลูสิทธิประโยชน์ SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
6.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
7.พืน้ทีก่ารขายสินค้า และ
เครือขา่ยวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในรูปแบบตลาด Online
 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการ
แกว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มเขา้ใช้งาน  420,000 ราย
2.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับความช่วยเหลือ หรือ
แกป้ัญหาเบือ้งต้น  ร้อยละ 80 
3.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับการแกไ้ขปัญหาทางธุรกจิ
  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานทีม่ี
การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม   50 หน่วยงาน



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมเจ้าทา่  - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)

 - ส านกังานการบนิพลเรือนแหง่ประเทศไทย  - ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 - การทา่เรือแหง่ประเทศไทย (ทา่เรือแหลมฉบงั)  - กรมการกงสุล

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

 - กระทรวงการต่างประเทศ  - ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 - ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง (สศค.)  - ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง

 - กรมศุลกากร  - ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

 - กรมสรรพากร  - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 - ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

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

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่อ านวยความสะดวกต่อนกัลงทนุต่างชาติทีเ่ข้ามาท างานและประกอบธุรกจิ
ในประเทศไทย

-

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

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่อ านวยความสะดวกต่อการด าเนนิธุรกจิด้านการเงิน การประกนัภยัและ
การบริการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปรับปรุงกฎระเบยีบ ข้อจ ากดั มาตรฐาน และสิทธิประโยชนต่์างๆ ใหเ้อื้อต่อการท าธุรกจิ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การก าหนดนโยบายและมาตรการดงึดดูผู้เชีย่วชาญ/นักลงทุนตา่งชาตเิขา้มาในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การก าหนดมาตรการจูงใจและอ านวยความสะดวกแกน่กัลงทนุต่างชาติทีเ่ข้ามาท างานและประกอบธุรกจิในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

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

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือตอ่การเปน็ศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทุนในภมูภิาค ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเปน็ศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทุนของไทยในภมูภิาค (Regional Trading/Investment Center) BR0504
ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทุนในภมูภิาค

กระทรวงพาณิชย์

 - ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์(กลต.)

การสนบัสนนุภาคเอกชนของไทยในธุรกจิโลจิสติกส์ใหด้ าเนนิธุรกจิได้ครอบคลุมตลอดทัง้หว่งโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกบั
ประเทศในเอเชีย

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการถ่ายล าและผ่านแดนของภมูิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) เม.ย. 60 - ธ.ค. 64



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504001 การประชุมเจรจา
ความตกลง
หุน้ส่วนทาง
เศรษฐกจิระดับ
ภมูิภาค (RCEP)

การเจรจาเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด
ไว้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          2,808,800 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.

2564

MS2.1 แผนการปฏรูิป
ประเทศด้าน

เศรษฐกจิ หวัข้อที ่1
 การปฏรูิปด้านการ
เพิม่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ

ประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504002 การประชุมเจรจา
ความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพ
ยโุรป

การเจรจามีความคืบหนา้และ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเร่ิมศึกษาเพือ่
เตรียมความพร้อมภายในประเทศ
ส าหรับการปฏบิติัตามพันธกรณี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        27,101,900 อยูร่ะหว่างการ
เสนอขอ

งบประมาณป ี
2565

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504003 การขยายการท า
ความตกลง FTA 
กบัประเทศอื่นๆ ที่
เปน็ประโยชนต่์อ
การค้าและการ
ลงทนุของประเทศ
ไทย เพิม่มากขึ้น

1. การด าเนนิการเจรจาความตกลง
การค้ากบัประเทศอื่นๆ เพิม่มากขึ้น
 เช่น  FTA Thai-UK  เปน็ต้น
2. การเตรียมความพร้อมใน
ประเด็นทีม่ีความทา้ทายส าหรับ
ประเทศไทย เช่น UPOV 1991, 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ, 
Compulsory Licensing (CL), 
การเข้าเปน็สมาชิกอนสัุญญา ILO 
เปน็ต้น  เพือ่รองรับการเจรจาเปดิ
เสรีการค้าภายใต้กรอบต่างๆ ทีม่ี
การเปดิการเจรจาในระดับทีสู่ง 
อาท ิCPTTP, EU, EFTA เปน็ต้น

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

กรมเจ้าทา่ BR0504004 การผลักดันร่าง
พระราชบญัญัติ
ส่งเสริมการ
พาณิชยน์าวี พ.ศ.
 ....

เร่งรัดการผลักดันร่าง
พระราชบญัญัติส่งเสริมการ
พาณิชยน์าวี พ.ศ. ....

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65  - งบด าเนนิงาน
ประจ าปี

MS1.2

กรมการขนส่งทางบก / 
กระทรวงการต่างประเทศ

BR0504005 การเร่งรัดใหเ้กดิ
การลงนาม MOU 
ว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าและ
ผู้โดยสารทางถนน
 ระหว่างไทย-
มาเลเซีย

เร่งรัดใหเ้กดิการลงนาม MOU ทัง้ 
2 ฉบบั ได้แก ่(1) ร่าง MOU ว่า
ด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย และ (2) ร่าง
 MOU การขนส่งผู้โดยสารข้าม
พรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย ให้
แล้วเสร็จในป ี2564

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

แผนการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปการเปน็ศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทนุของไทยในภมูภิาค
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1.1  
MS4.3  MS1 

MS2 

MS1.2M
S1.3MS2
.2  

MS3 
MS4 

MS2.1 
MS3.1M
S4.1 

MS4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า BR0504006 การทบทวน
ประเภทธุรกจิ
ตามบญัชีแนบทา้ย
 พรบ. การ
ประกอบธุรกจิ
ของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542

มีการทบทวนประเภทธุรกจิตาม
บญัชีแนบทา้ย พรบ. 
การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะประเภท
ธุรกจิและบริการทีส่งวนไว้ใหก้บัคน
ไทย เพือ่กระตุ้นการค้าและ
การลงทนุภายในประเทศเพิม่ขึ้นซ่ึง
จ าเปน็ต้องพิจารณาผ่อนปรนใน
บางธุรกจิเพือ่สนบัสนนุการลงทนุ
จากต่างประเทศและส่งเสริมใหเ้กดิ
การถ่ายทอดความรู้ (knowledge 
Tranfer) ในอนาคต

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 MS2.2

กรมศุลกากร BR0504007 การเชื่อมโยงข้อมูล
 ASEAN 
Customs 
Declaration 
Document 
(ACDD)

 1. เพือ่เพิม่การอ านวยความ
สะดวกใหผู้้ประกอบการในการ
ผ่านพิธีการศุลกากร
 2. เพือ่เปน็อีกแหล่งข้อมูลส าคัญ
ส าหรับศุลกากรในการบริหารความ
เส่ียงสินค้าน าเข้า

ม.ค. - ก.ย. 64   -  ความร่วมมือกบั
องค์กร

ผู้ใหบ้ริการระบบ 
NSW

MS1.3

กรมศุลกากร
(ร่วมกบักรมวิชาการเกษตร)

BR0504008 การเชื่อมโยงข้อมูล
ใบรับรอง
สุขอนามัยพืช 
(e-Phyto 
Certificate)

 1. เพือ่ใหม้ีการเชื่อมโยงใบรับรอง
สุขอนามัยพืชในรูปแบบ
อิเล็กทรอนกิส์แทนรูปแบบกระดาษ
 2. เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการ
รับรองสินค้า และลดการปลอม
แปลงเอกสารรับรอง

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65 MS1.3 ใช้งบประมาณ
ต่อเนือ่งจาก

ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 

2563 
(ป ี2562 จ านวน
ประมาณ 20 

ล้านบาท โดยกรม
วิชาการเกษตร 
และป ี2563 

จ านวน 
22.2 ล้านบาท 
โดยกรมศุลกากร
และประมาณ 
7 ล้านบาทโดย
กรมวิชาการ

เกษตร)

งบประมาณ
รายจ่ายบรูณาการ

แผนงานบรูณา
การพัฒนา

ด้านคมนาคมและ
ระบบ

โลจิสติกส์ (ใช้
งบประมาณ 

ภายใต้โครงการที่
เกีย่วข้อง 

จ านวน 2 โครงการ
 ได้แก่

โครงการระบบค า
ขอใบอนญุาต/ใบ
แจ้งเพือ่น าเข้า-
ส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ

อิเล็กทรอนกิส์ 
ณ จุดเดียว ผ่าน

ระบบ NSW (กรม
ศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบ
และพัฒนาระบบ

ใบรับรอง
อิเล็กทรอนกิส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช 

( e-Sanitary and
 Phyto Sanitary 

Certificate ) 
ผ่านระบบ NSW 

(กรมวิชาการ
เกษตร))



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504009 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบริการ
และขยาย
เครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจิสติกส์
โครงการยอ่ย - 
โครงการงาน
แสดงสินค้าโลจิ
สติกส์ 
(TILOG-
LOGISTIX 2021)

1. การจับคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs 
ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
ไม่นอ้ยกว่า 550 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกจิ
สาขาโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        16,910,200 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504010 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบริการ
และขยาย
เครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจิสติกส์
โครงการยอ่ย - 
โครงการงาน
แสดงสินค้าโลจิ
สติกส์ 
(TILOG-
LOGISTIX 2022)

1. การจับคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs 
ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
ไม่นอ้ยกว่า 500 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกจิ
สาขาโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

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

 ใช้งบประมาณ
ต่อเนือ่งจาก

ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 

2563 
(ป ี2562 จ านวน
ประมาณ 20 

ล้านบาท โดยกรม
วิชาการเกษตร 
และป ี2563 

จ านวน 
22.2 ล้านบาท 
โดยกรมศุลกากร
และประมาณ 
7 ล้านบาทโดย
กรมวิชาการ

เกษตร)

งบประมาณ
รายจ่ายบรูณาการ

แผนงานบรูณา
การพัฒนา

ด้านคมนาคมและ
ระบบ

โลจิสติกส์ (ใช้
งบประมาณ 

ภายใต้โครงการที่
เกีย่วข้อง 

จ านวน 2 โครงการ
 ได้แก่

โครงการระบบค า
ขอใบอนญุาต/ใบ
แจ้งเพือ่น าเข้า-
ส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ

อิเล็กทรอนกิส์ 
ณ จุดเดียว ผ่าน

ระบบ NSW (กรม
ศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบ
และพัฒนาระบบ

ใบรับรอง
อิเล็กทรอนกิส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช 

( e-Sanitary and
 Phyto Sanitary 

Certificate ) 
ผ่านระบบ NSW 

(กรมวิชาการ
เกษตร))



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมสรรพากร BR0504011 1. การแกไ้ขอนสัุญญาภาษีซ้อน
ของประเทศไทยกบัต่างประเทศให้
เปน็ไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของ 
Inclusive Framework on BEPS 
2. การยกระดับมาตรฐานการ
ปอ้งกนัการหลบเล่ียงภาษีระหว่าง
ประเทศภายใต้อนสัุญญาภาษีซ้อน
ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64  - MS1.2

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว 
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504012 โครงการศูนย์
บริหารจัดการ
การตรวจลงตรา
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(E-Visa) ระยะที ่2

ต.ค. 64 – ก.ย. 65        10,000,000 งบรายจ่ายอื่น MS3.1

การจัดท าทา่ที
ของประเทศไทย
ต่อการลงนามใน
อนสัุญญาพหภุาคี
เพือ่ด าเนนิ
มาตรการเกีย่วกบั
อนสัุญญาเพือ่การ
เว้นการเกบ็ภาษี
ซ้อนในการ
ปอ้งกนัการกดั
กร่อนฐานภาษี
และโอนก าไรไป
ยงัประเทศทีม่ี
อัตราภาษีต่ า 
(Multilateral 
Convention to 
Implement Tax 
Treaty Related 
Measures to 
Prevent Base 
Erosion and 
Profit Shifting : 
MLI)

1. เปน็การพัฒนาระบบ e-Visa ให้
มีความทนัสมัยมากยิง่ขึ้น โดย 
สอท./สกญ. สามารถใหบ้ริการ/
อ านวยความสะดวกแกค่นต่างด้าว
ทีป่ระสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา
เพือ่เข้ามาในราชอาณาจักรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ด้านการ
ยืน่ค าร้อง การขออนมุัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
ด้านเอกสาร มุ่งเนน้การหลีกเล่ียง
การพบปะหรือสัมผัสระหว่างบคุคล
 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องหา้มกบัส านกังานตรวจคนเข้า
เมือง และหนว่ยงานอื่นๆ ท าให้
หนว่ยงานภาครัฐทัง้กระทรวงฯ 
และส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
ลงตราได้อยา่งรวดเร็วแบบ 
Realtime รวมทัง้ยงัเปน็ช่องทาง
ใหห้นว่ยงานอื่นๆ เช่น กรมการ
จัดหางาน สนง. คกก. ส่งเสริมการ
ลงทนุ ฯลฯ สามารถขอใช้ข้อมูล
เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทนัที
 นอกจากนี ้ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ใหก้ารคัดกรองบคุคลทีเ่ดินทางเข้า
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น ช่วยขับเคล่ือนยทุธศาสตร์
ชาติในมิติการต่างประเทศอยา่ง
บรูณาการ เพือ่บรรลุเปา้หมายการ
ต่างประเทศไทยทีม่ีเอกภาพ มั่นคง
 มั่งค่ัง ยัง่ยนืมีมาตรฐานสากลและมี
เกยีรติภมูิ ในประชาคมโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภมูิภาคทา่มกลางภยัคุกคามทกุ
รูปแบบ     
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตรา
ทีแ่ม่นย า ถูกต้องและเปน็ปจัจุบนั 
จัดท าระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทกุ สอท./สกญ. ทัง้ด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เชื่อมต่อระบบ Cloud ระบบ Visa
 Data Center บคุลากร ทัง้
ส าหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา 
และปฏบิติังานอ านวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพือ่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกบั
โครงการ Biometric ระยะทีส่อง 
ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และ
บริหารระบบ Visa Data Center 
(VDC) โครงการแรกใหส้ามารถ
ใหบ้ริการได้ต่อไป
5. เพือ่ใหง้านด้านการตรวจลงตรา
ของ สอท./สกญ. ทกุแหง่เปน็แบบ
แบบไร้กระดาษอยา่งครบวงจร 
(Paperless Office)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1. เปน็การพัฒนาระบบ e-Visa ให้
มีความทนัสมัยมากยิง่ขึ้น โดย 
สอท./สกญ. สามารถใหบ้ริการ/
อ านวยความสะดวกแกค่นต่างด้าว
ทีป่ระสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา
เพือ่เข้ามาในราชอาณาจักรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ด้านการ
ยืน่ค าร้อง การขออนมุัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
ด้านเอกสาร มุ่งเนน้การหลีกเล่ียง
การพบปะหรือสัมผัสระหว่างบคุคล
 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องหา้มกบัส านกังานตรวจคนเข้า
เมือง และหนว่ยงานอื่นๆ ท าให้
หนว่ยงานภาครัฐทัง้กระทรวงฯ 
และส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
ลงตราได้อยา่งรวดเร็วแบบ 
Realtime รวมทัง้ยงัเปน็ช่องทาง
ใหห้นว่ยงานอื่นๆ เช่น กรมการ
จัดหางาน สนง. คกก. ส่งเสริมการ
ลงทนุ ฯลฯ สามารถขอใช้ข้อมูล
เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทนัที
 นอกจากนี ้ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ใหก้ารคัดกรองบคุคลทีเ่ดินทางเข้า
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น ช่วยขับเคล่ือนยทุธศาสตร์
ชาติในมิติการต่างประเทศอยา่ง
บรูณาการ เพือ่บรรลุเปา้หมายการ
ต่างประเทศไทยทีม่ีเอกภาพ มั่นคง
 มั่งค่ัง ยัง่ยนืมีมาตรฐานสากลและมี
เกยีรติภมูิ ในประชาคมโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภมูิภาคทา่มกลางภยัคุกคามทกุ
รูปแบบ     
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตรา
ทีแ่ม่นย า ถูกต้องและเปน็ปจัจุบนั 
จัดท าระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทกุ สอท./สกญ. ทัง้ด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เชื่อมต่อระบบ Cloud ระบบ Visa
 Data Center บคุลากร ทัง้
ส าหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา 
และปฏบิติังานอ านวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพือ่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกบั
โครงการ Biometric ระยะทีส่อง 
ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และ
บริหารระบบ Visa Data Center 
(VDC) โครงการแรกใหส้ามารถ
ใหบ้ริการได้ต่อไป
5. เพือ่ใหง้านด้านการตรวจลงตรา
ของ สอท./สกญ. ทกุแหง่เปน็แบบ
แบบไร้กระดาษอยา่งครบวงจร 
(Paperless Office)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
(ทา่เรือแหลมฉบงั)

BR0504013 โครงการศึกษา
ต้นทนุการขนส่ง
สินค้าทางเรือ
ชายฝ่ัง

1) ระยะเวลาใน
การขอ

งบประมาณและ
จัดจ้าง พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64       
2) ระยะเวลาใน
การด าเนนิการ 

ก.พ. 64 - ก.ค.64

         4,055,837 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS1.1

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0504014 โครงการ
การศึกษา
ออกแบบและ
จัดท าต้นแบบของ
ระบบการค้า
ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม
แหง่ชาติ 
(National Digital 
Trade Platform)

เพือ่ส่งเสริมใหห้นว่ยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการใหบ้ริการเพือ่
อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ และเพือ่เพิม่
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกจิของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ใหดี้ขึ้น

 20,050,000 บาท งบประมาณ
กองทนุวิจัยและ
พัฒนากจิการ
กระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน ์
และกจิการ

โทรคมนาคม เพือ่
ประโยชนส์าธารณะ

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

1. เพือ่ศึกษาต้นทนุทีเ่กดิขึ้นจริง
จากการใหบ้ริการ ทีท่า่เทยีบเรือ
ชายฝ่ัง (ทา่เทยีบเรือ A) ใหเ้ปน็แนว
 ทางในการก าหนดอัตราค่าภาระที่
มีความเหมาะสม สามารถแข่งขัน
ทางตลาดได้ รวมถึงสามารถ
สนบัสนนุและส่งเสริมการขนส่งตู้
สินค้าทางเรือชายฝ่ังได้ พร้อมทัง้
ก าหนดแนวทางการปรับอัตราค่า
ภาระ เพือ่ใหส้อดคล้องกบั
การตลาดในอนาคต โดยมีความ
ยดืหยุน่และคล่องตัวในการปรับ
อัตราค่าภาระ
2. เพือ่ศึกษาต้นทนุภาพรวมโลจิ
สติกส์ของ ทา่เรือแหลมฉบงั
เปรียบเทยีบกบัทา่เรือต่างๆใน
ภมูิภาค ในการก าหนด แนว
ทางการพัฒนาและปรับอัตราค่า
ภาระทีเ่หมาะสมใหส้ามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้  
3. เพือ่การศึกษาและเปรียบเทยีบ
ต้นทนุการขนส่งในประเทศใน
รูปแบบต่างๆในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและการก าหนด
อัตราค่าภาระของทา่เทยีบเรือ
ชายฝ่ัง(ทา่เทยีบเรือA)ใหส้อดคล้อง
กบัการสนบัสนนุนโยบายภาครัฐที่
ต้องการใหเ้กดิการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมา
เปน็ทางน้ ามากขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0504015 โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการของ
หนว่ยงานของรัฐ
เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การอ านวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ

1. เพือ่ส่งเสริมใหห้นว่ยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการใหบ้ริการเพือ่
อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ และเพือ่เพิม่
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกจิของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ใหดี้ขึ้น 
2. เพือ่ติดตามความกา้วหนา้ในการ
แกไ้ขปญัหาภายใต้ประเด็น 
ข้อเสนอเพือ่ยกระดับประเทศไทยสู่
 10 อันดับประเทศทีป่ระกอบธุรกจิ
ได้ง่ายทีสุ่ด (Ten for Ten)

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

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0504016 โครงการยกระดับ
การพัฒนาการ
ใหบ้ริการภาครัฐ
แกน่ติิบคุคลแบบ
เบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์

เพือ่ศึกษาและออกแบบเพือ่
ยกระดับสมรรถนะการใหบ้ริการ
ของระบบการใหบ้ริการด้านการ
ออกหนงัสือรับรองใบอนญุาต และ
เอกสารต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์

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

ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง
และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ธปท.)

BR0504017 การขยายกรอบ
การช าระบญัชีสกลุ
เงินทอ้งถิ่น (Local
 Currency 
Settlement) ใน
การประกอบ
ธุรกรรมทางการ
ค้าและการลงทนุ

มีการตกลงใช้การช าระบญัชีสกลุ
เงินทอ้งถิ่นระหว่างประเทศคู่ค้า 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน

ด าเนนิการต่อเนือ่ง  - MS4.2

ส านกังานการบนิพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

BR0504018 การแกไ้ข 
ข้อบงัคับของ
คณะกรรมการ
การบนิพลเรือน 
ฉบบัที ่93 ว่าด้วย
การรักษาความ
ปลอดภยัสินค้า
และ
ไปรษณียภณัฑ์
ทางอากาศ

การแกไ้ขกฎระเบยีบเกีย่วกบัการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐาน ICAO

ม.ค. - ธ.ค. 64  ไม่ใช้งบประมาณ MS1.2

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

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

เพือ่ให ้พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ มีความ
ยดืหยุน่ สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยใีนการ
ออกและเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64 MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504020 โครงการจัดท า
แผนปฏบิติัการ
เพือ่ผลักดันการ
ลงทนุ
อุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิ
หมุนเวียน 
(Circular 
economy) ใน
พืน้ทีเ่ขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

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

ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504021 จัดท ามาตรการ
เพือ่การลงทนุใน
อุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบั
การแพทยแ์ม่นย า 
ในพืน้ทีเ่ขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

1. แผนส่งเสริมการลงทนุใน
อุตสาหกรรมการแพทยจ์ีโนมิกส์ที่
เชื่อมโยงกบัการพัฒนาอุตสาหกรรม
เปา้หมาย 
2. เพิม่ศักยภาพทางการแข่งขัน
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบัการแพทยแ์ม่นย า 
ผ่านการก าหนดทศิทางการ
ขับเคล่ือน ยทุธศาสตร์ และแผน
ระดับพืน้ที ่
3. เพิม่ประสิทธิภาพในการปอ้งกนั 
วินจิฉัยโรค และลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาผู้ปว่ยในพืน้ที ่EEC 
4. เพิม่โอกาสในการจ้างงานของ
ประชากรในพืน้ที ่จากการลงทนุใน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
การแพทยแ์ม่นย า

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

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504022 โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูล
อิเล็กทรอนกิส์
ระหว่าง
กรมสรรพากรและ
ส านกังาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์
ระหว่างกรมสรรพากรและ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ

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

ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

MS1.3 ด้านเศรษฐกจิ

1. ข้อมูลศักยภาพของ
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียนในพืน้ที ่EEC ที่
ได้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
วิเคราะหภ์าพรวมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปา้หมายได้ 
2. ยทุธศาสตร์รวมทัง้กลยทุธ์การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียนในพืน้ที ่EEC 
ตรงกบัความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และตอบสนองศักยภาพ
ของพืน้ทีไ่ด้ 
3. แผนปฏบิติัในการผลักดัน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียนในพืน้ที ่
สามารถด าเนนิการได้จริง โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ทีส่ามารถร่วม
ด าเนนิการได้ 
4. แนวทางการด าเนนิงานถูก
น าไปใช้ในการชักชวนและ
สนบัสนนุการลงทนุใน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504023 การด าเนนิงาน
ทบทวนขอบข่าย
ธุรกจิประเภท
กจิการศูนยก์ลาง
ธุรกจิระหว่าง
ประเทศ 
(International 
Business 
Center: IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุงเง่ือนไข
ประเภทกจิการศูนยก์ลางธุรกจิ
ระหว่างประเทศ (International 
Business Center: IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504024 การด าเนนิงาน
ปรับปรุงมาตรการ
ส่งเสริมการลงทนุ 
รวมถึงสิทธิ
ประโยชน ์และ
เง่ือนไขของ
ประเภทกจิการ
ต่างๆ

มาตรการส่งเสริมการลงทนุ รวมถึง
สิทธิประโยชน ์และเง่ือนไขของ
ประเภทกจิการต่างๆ ทีม่ีการ
ปรับปรุงแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504025 การด าเนนิงาน
ทบทวนนโยบาย
ส่งเสริมการลงทนุ
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ 
(SEZ)

นโยบายส่งเสริมการลงทนุในเขต
พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ (SEZ) ทีม่ี
การทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504026 การด าเนนิงาน
ทบทวนคุณสมบติั
หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส าหรับ
การตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่
ชั่วคราวเปน็กรณี
พิเศษ (Smart 
Visa)

คุณสมบติัหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคน
อยูช่ั่วคราวเปน็กรณีพิเศษ (Smart 
Visa) ทีม่ีการทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1 ด้านเศรษฐกจิ

ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง BR0504027 การทบทวนการ
บงัคับใช้เอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง 
ตม.6 ส าหรับคน
ต่างด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดิน
ทางเข้า - ออกประเทศ (ตม.๖) 
ส าหรับชาวต่างชาติ ไม่สามารถ
กระท าได้เนือ่งจากต้องผ่าน
กระบวนการแกไ้ขบทบญัญัติของ
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซ่ึงต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการแกไ้ข
กฎหมาย
สตม. จึงได้พิจารณาแนวทางการ
แกไ้ขปญัหาโดยอยูร่ะหว่างพัฒนา
เปน็ application หรือ QR Code 
เพือ่ใช้ในการปฏบิติังานบนมือถือ 
Smart Phone (Thai 
Immigration Form TM 6) 
รวมถึงการพัฒนาระบบ One 
System

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504028 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกจิการค้า 
ระยะที ่4 
ประจ าปี
งบประมาณ 2564

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

แผ่นดิน)

MS1.3

ส านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504029 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกจิการค้า 
ระยะที ่5 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ต.ค. 64 - ก.ค. 65        18,044,200 ขอรับจัดสรรในป ี
65

MS1.3

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกจิราย
ประเทศส่งออกส าคัญส าหรับ
ส านกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ 
(Policy Dashboard: Global 
Demand Dashboard) ระยะที ่1
(2) ระบบก ากบัและติดตาม
นโยบายด้านเศรษฐกจิการค้าระดับ
จังหวัด (Province Policy 
Dashboard) ระยะที ่2
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกจิการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที ่2
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้าเชิงลึก
 (E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ
 เพือ่ใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกจิการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ทีเ่ปน็ Data Analytic
 สามารถคาดการณ์สถานการณ์ 
(Prediction) เตือนภยั (Early 
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปญัหาส าหรับผู้บริหาร

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกจิราย
ประเทศส่งออกส าคัญ (Policy 
Dashboard: Global Demand 
Dashboard) ระยะที ่2
(2) ระบบก ากบัติดตามสถานการณ์
ค่าครองชีพประชาชน (Policy 
Dashboard: Cost of Living 
Analytics) ระยะที ่1
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกจิการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที ่3
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้าเชิงลึก
 (E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ
 เพือ่ใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกจิการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ทีเ่ปน็ Data Analytic
 สามารถคาดการณ์สถานการณ์ 
(Prediction) เตือนภยั (Early 
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปญัหาส าหรับผู้บริหาร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปอ้งกนัและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน (ส านกังาน ปปง.)

BR0504030 โครงการแกไ้ข
เพิม่เติมปรับปรุง
บทบญัญัติ
กฎหมายที่
เกีย่วข้องให้
สอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT 
และสถานการณ์
ปจัจุบนั มีความ
เหมาะสม เปน็
ธรรม ไม่เปน็ภาระ
แกป่ระชาชนเกนิ
สมควร

1. ร่างพระราชบญัญัติปอ้งกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที ่..)
 พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบญัญัติปอ้งกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนนุทาง
การเงินแกก่ารกอ่การร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานภุาพท าลาย
ล้างสูง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

ต.ค. 64 - ก.ย. 65   -   MS4.1



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1.กระทรวงแรงงาน

2.สภาหอการค้าไทย
3.สภาอุตสาหกรรม
4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบนัคุณวุฒิวิชาชพี))

6 สป.อว. (สนผ. สมอ. สสอ. )

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบการศึกษา
มาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชพี ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ สังคม ชมุชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและ
ท างาน ส าหรับภาคการผลิตและบริการอยา่งยัง่ยนื ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จใน
ชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

5. 4 ทปอ. (ทีป่ระชมุอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทีป่ระชมุอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏั (ทปอ.มรภ.) ทีป่ระชมุคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปน็พลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ BR0505
สร้างและพัฒนาก าลังคนทีม่ทีักษะและความพร้อมเพ่ือเปน็พลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของ
ตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาทุกแห่ง
2) ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชพี
3) สร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ สังคมและชมุชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work 
Consortium) ส าหรับภาคการผลิตและบริการอยา่งเปน็ระบบและยัง่ยนื
4) สร้างระบบรองรับมาตรฐานการจ้างงาน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและ
แรงงานทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชี
วศึกทุกแห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

MS1
MS2
MS3
MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

 สอศ. (สนบัสนนุ) BR0505001 โครงการผลิต
อาชีวะพันธุ์ใหม่ 
เพือ่สร้างก าลังคน
ทีม่ีสมรรถนะ 
ส าหรับ
อุตสาหกรรม 
NEW GROWTH 
ENGINE ตาม
นโยบายไทยแลนด์
 4.0 และการ
ปฏรูิปการ
อุดมศึกษาไทย

1. จ านวนนกัศึกษาระดับ ปวส. ที่
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและทกัษะทีต่รงตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน /
 2564 = 1,345 คน / 2565 = 
1,388 คน)
2. จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตร ปวส. ที่
เปน็อาชีวพันธุ์ใหม่มีความรู้และ
สมรรถนะตามหลักสูตรทีเ่ปน็สากล 
(2563 = 800 คน / 2564 = 852 
คน / 2565 = 1,308 คน)

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2561 -2565

       111,396,700 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS3/MS4

 สอศ. (สนบัสนนุ) BR0505002 โครงการขยาย
และยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

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

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2558 -2567

        61,767,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS3/MS4

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505003 โครงการยกระดับ
ผลิตภาพและ
พัฒนาก าลังคน
เพือ่สร้าง
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม

8,200 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

28,347,700        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  
หวัข้อที ่2

 หวัข้อยอ่ย 2.1
 เร่ืองที ่8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505004 โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยี
รองรับการการ
ท างาน
ในศตวรรษที ่21

6,363 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

15,900,000        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  
หวัข้อที ่2

 หวัข้อยอ่ย 2.1
 เร่ืองที ่8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505005 โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยี
รองรับการการ
ท างานในศตวรรษ
ที ่21

40,000 คน 1 ต.ค. 64 -
30 ก.ย. 65

136,400,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  
หวัข้อที ่2

 หวัข้อยอ่ย 2.1
 เร่ืองที ่8

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0505006 โครงการจัด
การศึกษาเพือ่เพิม่
สมรรถนะ 
Reskill-Upskill 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตใน
รูปแบบ
ประกาศนยีบตัร 
(Non Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีต้นแบบ
หลักสูตรบรูณาการทีต่อบสนอง
ความต้องการในระดับชาติ 2) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนยีบตัร (Non-degree) 
3) มีรายวิชาหรือชุดวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์เพือ่
ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลากหลายมากขึ้น 
ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เรียนคนในวัย
เรียน วัยท างาน กลุ่มเกษตร
กา้วหนา้และผู้สูงวัยสามารถน า
ความรู้ไปใช้ต่อยอดเพือ่การ
ประกอบอาชีพและมีรายได้

ตค.64-กย.65 
(ปงีบประมาณ 
2565) (ขอบเขต

ด้านปกีารศึกษาอยู่
ในช่วงภาคปลายปี
การศึกษา 2564 

และภาคต้นปี
การศึกษา 2565)

        70,800,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

M1/M2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505007 โครงการถ่ายทอด
ความรู้การสร้าง
หุน่ยนต์บริการ
เพือ่ส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วและ
ปอ้งกนั Covid 19

นกัศึกษา ภาคอุตสาหกรรมหรือ
บคุคลทัว่ไปทีส่นใจได้พัฒนาทกัษะ
การสร้างหุน่ยนต์บริการเพือ่
ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

ม.ค.- ต.ค 65             278,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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

MS4.1

 -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบรีุ

BR0505008 โครงการ
เสริมสร้างภาคี
เครือข่าย
การศึกษาและ
การท างาน 
(Education and 
Work 
Consortium)

1)	 โครงการเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายการศึกษาและการท างาน 
(Education and Work 
Consortium)
2)	 ภาคีเครือข่ายการศึกษาและ
การท างานด้านนวัตกรรมการ
ออกแบบ
3) 	ภาคีเครือข่ายเพือ่ใช้ในการ
แลกเปล่ียนความรู้ชองครูและ
นกัเรียนอยา่งนอ้ย 1 เครือข่าย
4)	 ระบบแลกเปล่ียนข้อมูล เพือ่
การพัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนระหว่างภาคี 1 ระบบ
5) 	ครูและนกัเรียนได้เข้าร่วม
กจิกรรมของเครือข่ายอยา่งนอ้ย 
200 คน

1.ต.ค. 64 - ธ.ค. 65         16,800,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS1,MS2,MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

BR0505009 โครงการพัฒนา
ทกัษะก าลังคน 
เพือ่สร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ 
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบ
ไอโอทเีพือ่
อุตสาหกรรม 
(Industrial 
Internet of 
Things, IIOT)

ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
หรือระดับปริญญาตรี 
ทีท่ างานในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนกิส์ จ านวน 150 คน

มกราคม 2565 
ถึง 
ธันวาคม 2565

          9,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

MS1
MS2
MS3
MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

BR0505010 โครงการพัฒนา
ทกัษะก าลังคน 
เพือ่สร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ 
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการ
พัฒนาระบบการ
เรียน การสอน
รูปแบบสะเต็ม
ศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาใน
สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

- นกัศึกษาระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนกิส์หรือทีเ่กีย่วข้อง 
รุ่นละ 30 คน จ านวน 3 รุ่น
- กลุ่มทีเ่กีย่วข้องในโครงการ
เพิม่เติมได้แก ่คณาจารย ์และ
บคุลากรสายสนบัสนนุของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนอืและบคุลากรใน
สายปฏบิติังานของสถาน
ประกอบการทีร่่วมโครงการ

มกราคม 2565 
ถึง 
ธันวาคม 2565

          5,400,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก

BR0505011 โครงการบรูณา
การการพัฒนา
บคุลากรตาม
รูปแบบ EEC 
Model Type A 
และ Type B คลัส
เตอร์หุน่ยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ
ส าหรับหลักสูตร 
Refinery 
Mechatronics

1. นกัเรียนในพืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ศึกษาต่อในหลักสูตร Refinery 
Mechatronics ตามรูปแบบ EEC 
Model Type A จ านวน 50 คน
ต่อป ี(ด าเนนิการต่อเนือ่งทกุปี)
2. บคุลากรในภาคอุตสาหกรรม 
เข้ารับการฝึกอบรมระยะส้ันตาม
รูปแบบ EEC Model Type B ใน
หลักสูตร Refinery Mechatronics
 จ านวน 400 คนต่อปี

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กนัยายน 2565

        20,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2
MS3
MS4

ยทุธศาสตร์ที ่2  
ยทุธศาสตร์ขีด

ความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกจิ และการ

กระจายรายได้
แผนแม่บท เขต
เศรษฐกจิพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรีุ

BR0505012 โครงการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน
แบบชุดการเรียนรู้
ยอ่ย (Modular 
Instruction) และ
ระบบคุณวุฒิฉบบั
ยอ่ย (Micro 
Credential) ใน
ระบบธนาคาร
หนว่ยกติดิจิทลั 
เพือ่พัฒนา
มาตรฐานอาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิ
แหง่ชาติ

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและระบบ
การจัดการเรียนการสอนเปน็แบบ
ชุดการเรียนรู้ยอ่ย (Modular 
Instruction) และระบบคุณวุฒิ
ฉบบัยอ่ย (Micro Credential) ใน
ระบบธนาคารหนว่ยกติดิจิทลั 
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชา
ต้นแบบทีม่ีการเชื่อมโยงการพัฒนา
ทกัษะกบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติที่
สอดคล้องกบัความสามารถเฉพาะ
บคุคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ตค.64-กย.65           4,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรีุ

BR0505013 โครงการพัฒนา
ระบบนเิวศน์
นวัตกรรมเพือ่
ส่งเสริมบคุลากร
ใหม้ีความ
เชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรม 
(University 
Industrial 
Linkage)

แพลตฟอร์ม การท างานร่วม
อุตสาหกรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เปน็ การเรียนการสอน (หลักสูตร),
 อบรม Up skill, Re skill, การ
ท างานร่วมอุตสาหกรรมด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรม (Talent 
mobility), การลงทนุร่วมเพือ่สร้าง
โรงเรียน-โรงงาน

มค.65-กค.65           2,816,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรีุ

BR0505014 การพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญรุ่น
ใหม่ท างานร่วม
อุตสาหกรรมและ 
ส่งเสริมบคุลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบนัวิจัยของ
ภาครัฐไป
ปฏบิติังานเพือ่
เพิม่ขีด
ความสามารถการ
แข่งขันใน
ภาคเอกชน 
(Talent Mobility)

อาจารยแ์ล นกัศึกษามี
ประสบการณ์และการเชื่อมโยงกบั
ภาคอุตสาหกรรมใหฝึ้กปฏบิติัจาก
โจทยท์ีม่าจากภาคอุตสาหกรรมที่
แทจ้ริง ฝึกการใช้ทัง้ Professional
 skill และ Soft skill

ตค.64-กย.65           8,205,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์

BR0505015 ตค.64-กย.65         82,915,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณป ี

2565

MS2 แผนปฏรูิปประเทศ
ด้านเศรษฐกจิ

6.โครงการต่อ
ยอดการจัดต้ัง
เครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและ
ทดสอบเพือ่
ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
กลุ่มสายวิชาชีพ
เพือ่กา้วสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที ่21 และ
 Up-skill, 
Re-skill พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
สายวิชาชีพด้าน
ดิจิทลัเพือ่เปน็
แรงงานทีม่ีทกัษะ
แหง่อนาคต

1. บคุลากรสายอาชีวะ มีความ
พร้อมตรงกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. บคุลากรสามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยปีจัจุบนัเพือ่ Up skill 
และ Re skill  
3. บคุลากรสายอาชีวะมีความรู้
ด้านการใช้โปรแกรมบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4. บคุลากรสายอาชีวะองค์ความรู้
ด้านการใช้การสร้างแบบจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติเชื่อมต่อกบั
การควบคุมหุน่ยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการท างาน 
5. บคุลากรสายอาชีวะและ
ผู้เข้าร่วมองค์ความรู้ด้านการ
ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยปญัญาประดิษฐ์และการประ
ยกต์ใช้ระบบ RFID ระบบความ
ปลอดภยัทางอินเตอเนต็
6.สามารถพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายตามแนวคิด Ecosystem 
เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital 
card ใหส้ะดวกแกก่ารเข้ารับ
บริการทีศู่นยแ์ละวิเคราะหศั์กยภาพ
เปน็รายบคุคลได้ 
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อ
ยอดบคุลาการสายอาชีวะใหเ้ปน็
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม 
(Innovative startups)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505016 ออกแบบการพัฒนาทกัษะก าลังคน 
(Up Skill  Re Skill and New 
Skill )ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ม.ค.-ก.ค. 64 MS2

6.โครงการต่อ
ยอดการจัดต้ัง
เครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและ
ทดสอบเพือ่
ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
กลุ่มสายวิชาชีพ
เพือ่กา้วสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที ่21 และ
 Up-skill, 
Re-skill พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
สายวิชาชีพด้าน
ดิจิทลัเพือ่เปน็
แรงงานทีม่ีทกัษะ
แหง่อนาคต

1. บคุลากรสายอาชีวะ มีความ
พร้อมตรงกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. บคุลากรสามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยปีจัจุบนัเพือ่ Up skill 
และ Re skill  
3. บคุลากรสายอาชีวะมีความรู้
ด้านการใช้โปรแกรมบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4. บคุลากรสายอาชีวะองค์ความรู้
ด้านการใช้การสร้างแบบจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติเชื่อมต่อกบั
การควบคุมหุน่ยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการท างาน 
5. บคุลากรสายอาชีวะและ
ผู้เข้าร่วมองค์ความรู้ด้านการ
ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยปญัญาประดิษฐ์และการประ
ยกต์ใช้ระบบ RFID ระบบความ
ปลอดภยัทางอินเตอเนต็
6.สามารถพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายตามแนวคิด Ecosystem 
เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital 
card ใหส้ะดวกแกก่ารเข้ารับ
บริการทีศู่นยแ์ละวิเคราะหศั์กยภาพ
เปน็รายบคุคลได้ 
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อ
ยอดบคุลาการสายอาชีวะใหเ้ปน็
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม 
(Innovative startups)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
 2 S Curves 
ได้แก ่ด้าน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ 
และอุตสาหกรรม
การแพทยค์รบ
วงจร โดยเนน้จัด
โครงการแบบ
ออนไลน ์
1) โครงการอบรม
ด้านภาษา 3 
ภาษา ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และ
 ภาษาญี่ปุน่ 
2) โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
non degree เพือ่
สร้างก าลังคนด้าน
ยานยนต์แหง่
อนาคต 1 
หลักสูตร 
3) โครงการด้าน
การแพทยแ์ละ
บริการสุขภาพ 2 
โครงการ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505017 โครงการพัฒนา
ทกัษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม
ส าหรับบคุลากร
ด้านการทอ่งเทีย่ว 
เพือ่รองรับ
แผนปฏบิติัการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

ออกแบบการพัฒนาทกัษะก าลังคน 
(Up Skill  Re Skill and New 
Skill )ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ต.ค.64-ก.ย. 65           1,500,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2

มหาวิทยาลัยพะเยา BR0505018 โครงการพัฒนา
หลักสูตร
ประกาศนยีบตัร
และหลักสูตร
อบรมแบบ 
Non-Degree 
เพือ่พัฒนารองรับ
การพัฒนา
ศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนอื

มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การจ้างงานในพืน้ทีภ่าคเหนอื ไม่
ต่ ากว่า 6 สายงาน

2563 -
ธันวาคม 2565

          7,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BR0505019 โครงการพัฒนา
ความรู้และทกัษะ
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับมัคคุเทศน์
และชุมชนเพือ่
รองรับการ
ทอ่งเทีย่วเชิง
อุทยานธรณีและ
แหล่งซากดึกด า
บรรพ์

ต.ค 64- กย.65           3,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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

MS3.1, MS3.3  

เปา้หมาย:
1. เพือ่อบรมเชิงปฏบิติัการ
ภาคสนาม เสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการ
เชิงการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด า
บรรพ์และอุทยานธรณี แก่
มัคคุเทศน ์ชุมชน นกัศึกษา และ
บคุคลทัว่ไป จ านวน 3 พืน้ทีห่ลัก
2. เพือ่ถ่ายทอดทกัษะพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่การการทอ่งเทีย่ว
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอุทยาน
ธรณี
3. เพือ่ขยายเครือข่ายกจิกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การทอ่งเทีย่วแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์และอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
เข้าใจความส าคัญทางธรรมชาติ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอุทยาน
ธรณีเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
พร้อมมีทกัษะการน าเสนอและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่ง
ถูกต้อง โดยจ านวนผู้เข้าอบรม
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทกัษะพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
ส าหรับการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึก
ด าบรรพ์และอุทยานธรณี โดย
จ านวนผู้เข้าอบรมอยา่งนอ้ยร้อยละ
 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปน็สถาบนั
ศูนยก์ลางการเครือข่ายการศึกษา 
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม 
และการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด า
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการ
พัฒนาอุทยานธรณี โดยอาศัยภาคี
เครือข่ายปจัจุบนัทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น กรม
ทรัพยากรธรณี UNESCO สภาบนั
วิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วม
เปน็ต้นทนุในการจัดอบรมและ
ขยายเครือข่าย
ผลลัพธ:์
1. รายได้จากการทอ่งเทีย่วและ
บริการในพืน้ทีด่ าเนนิการเพิม่ขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ป ีหลังการ
จัดโครงการ
2. ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการ
ทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด าบรรพ์
และอุทยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้
และทกัษะไปต่อยอดและสามารถ
สร้างรายได้เพิม่ขึ้น
4. หนว่ยงานภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา การทอ่งเทีย่วแหล่งซาก
ดึกด าบรรพ์ และอุทยานธรณีของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและ
เปน็ทีย่อมรับตามมาตรฐานสากล 
(UNESCO)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย:
1. เพือ่อบรมเชิงปฏบิติัการ
ภาคสนาม เสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการ
เชิงการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด า
บรรพ์และอุทยานธรณี แก่
มัคคุเทศน ์ชุมชน นกัศึกษา และ
บคุคลทัว่ไป จ านวน 3 พืน้ทีห่ลัก
2. เพือ่ถ่ายทอดทกัษะพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่การการทอ่งเทีย่ว
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอุทยาน
ธรณี
3. เพือ่ขยายเครือข่ายกจิกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การทอ่งเทีย่วแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์และอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
เข้าใจความส าคัญทางธรรมชาติ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอุทยาน
ธรณีเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
พร้อมมีทกัษะการน าเสนอและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่ง
ถูกต้อง โดยจ านวนผู้เข้าอบรม
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทกัษะพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
ส าหรับการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึก
ด าบรรพ์และอุทยานธรณี โดย
จ านวนผู้เข้าอบรมอยา่งนอ้ยร้อยละ
 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปน็สถาบนั
ศูนยก์ลางการเครือข่ายการศึกษา 
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม 
และการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด า
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการ
พัฒนาอุทยานธรณี โดยอาศัยภาคี
เครือข่ายปจัจุบนัทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น กรม
ทรัพยากรธรณี UNESCO สภาบนั
วิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วม
เปน็ต้นทนุในการจัดอบรมและ
ขยายเครือข่าย
ผลลัพธ:์
1. รายได้จากการทอ่งเทีย่วและ
บริการในพืน้ทีด่ าเนนิการเพิม่ขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ป ีหลังการ
จัดโครงการ
2. ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการ
ทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด าบรรพ์
และอุทยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้
และทกัษะไปต่อยอดและสามารถ
สร้างรายได้เพิม่ขึ้น
4. หนว่ยงานภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา การทอ่งเทีย่วแหล่งซาก
ดึกด าบรรพ์ และอุทยานธรณีของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและ
เปน็ทีย่อมรับตามมาตรฐานสากล 
(UNESCO)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร BR0505020 โครงการการ
พัฒนารายวิชา
เศรษฐกจิ
หมุนเวียน 
(Circular 
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing
 Thinking) เพือ่
การขับเคล่ือน
ทอ้งถิ่นอยา่งยัง่ยนื

สร้างและพัฒนาก าลังคนทีม่ีทกัษะ
และความพร้อมเพือ่เปน็พลังใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกจิ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             222,700 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1 -

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ BR0505021 UP Skill-การ
พัฒนาหลักสูตร
เพือ่เพิม่ทกัษะ
ด้านการทอ่งเทีย่ว
เชิงส่งเสริม
สุขภาพส าหรับ
สังคมสูงวัย 
(Wellness 
Tourism for 
Senior Society)

โดยการอบรม เพือ่สร้าง
ผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดการ "การ
ทอ่งเทีย่วเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับสังคมสูงวัย" สามารถ
บริหารจัดการการทอ่งเทีย่วฯ 
ทรัพยากรแหล่งใหบ้ริการ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง จัดโปรแกรม
การทอ่งเทีย่วฯ สร้างเครือข่าย 
พัฒนา Platform และท า 
Marketting

อบรม 4 รุ่น ๆ ละ 
40 คน (รายไตร
มาส) เร่ิม ต.ค 64-
ก.ย.65        รุ่นที ่
1 ต.ค-ธ.ค.64 รุ่นที่
 2 ม.ค.-มี.ค 65รุ่น
ที ่3 เม.ย.-มิ.ย.65 
รุ่นที ่4 ก.ค.-ก.ย. 
65

          4,600,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณ ป ี

2565

MS2

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ BR0505022 การยกระดับเพือ่
ความเปน็ผู้น า
อาเซียนด้าน
การศึกษาและวิจัย
เพือ่การทอ่งเทีย่ว
 
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์ 
Leveraging PSU 
Tourism 
Education and 
Research to 
Lead ASEAN

1) การเพิม่ผลิตภาพ 
(Productivity) ของบคุลากรใน
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 2) การ
เพิม่ขึ้นของบคุลากรด้านการ
ทอ่งเทีย่วมูลค่าสูง เช่น การ
ทอ่งเทีย่วสุขภาพ การทอ่งเทีย่วฮา
ลาล การทอ่งเทีย่วสูงวัย 3) การ
เพิม่ขึ้นของขีดความสามารถและ
สมรรถนะของนกัวิจัยด้านการ
ทอ่งเทีย่ว 4) การเพิม่ขึ้นศักยภาพ
การแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ของการทอ่งเทีย่ว
มูลค่าสูงของประเทศ

2565-2567         85,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ BR0505023 Up Skill โดยการ
อบรมความรู้ การ
พัฒนาเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการยคุ
ใหม่ ใหม้ีทกัษะ
ความรู้ในการใช้ 
Smart Digital 
เพือ่การวาง
แผนการ ผลิตและ
การเข้าถึงตลาดทัง้
ในและต่างประเทศ

อบรม/ฝึกทกัษะ
วิชาชีพจ านวน 100
 คน (จ านวน 2 
ศูนย-์ ศูนยภ์าคใต้
ตอนล่าง ภายใต้
การดูแลของม.
สงขลานครินทร์) 
ระหว่าง ต.ค. 64 -
 ส.ค. 65

        16,610,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต BR0505024  ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ต้ังแต่ 
เดือนตุลาคม 64 
ถึง เดือน กนัยายน
 65)

        74,500,700 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2เปา้หมาย :
เพือ่เพิม่สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการทอ่งเทีย่วต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศและ 
อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการทอ่งเทีย่วของ
ประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎ ีทกัษะ และ
ทศันคติเพือ่การบริการระดับสากล 
เตรียมพร้อมและพัฒนาคุณสมบติั
ทีจ่ าเปน็ต่อการปฏบิติังานบนเรือ
ส าราญ ใหแ้กบ่คุลากรด้านการ
ทอ่งเทีย่ว ไม่นอ้ยกว่า 800 คน  
และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถผ่านการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วมีความรู้
 ทกัษะ และทศันคติ ส าหรับการ
ใหบ้ริการบนเรือส าราญส าหรับ
นกัทอ่งเทีย่วและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า

โครงการ : ผลิต
บคุลากรใหบ้ริการ
บนเรือส าราญ
ส าหรับการ
ทอ่งเทีย่วและการ
บริการศักยภาพ
สูงทางน้ า
การด าเนนิงาน :
1. จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสาร
การอบรม และส่ือ
ประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรม
โครงการผลิต
บคุลากรใหบ้ริการ
บนเรือส าราญ
ส าหรับการ
ทอ่งเทีย่วและการ
บริการศักยภาพ
สูงทางน้ า 
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อม
สรุปข้อมูลการ
ฝึกอบรม
4. ประชุมเพือ่
สรุปผลการ
ด าเนนิงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ด าเนนิงานค่าใช้
สอย

โดยการอบรม/ฝึกทกัษะวิชาชีพจริง
ในสถานประกอบการ เพือ่สร้าง
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  ทีม่ี
ทกัษะ
- การจัดการชีวิต การบริหารเวลา 
 และการบริหารจัดการการเงิน  
- การด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์
ปจัจุบนั
-  การท าการเกษตรโดยยดึหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง,  การ
บริหารจัดการทรัพยากรภายใต้หลัก
 BCG Model,  การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการเกษตร,  
การจัดการการผลิตและผลผลิต,  
การแปรรูป  และการวางแผนและ
การจัดการตลาดผลผลิตเกษตร 
(Off line / Online)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505025 โครงการพัฒนา
ระบบการเทยีบ
โอนประสบการณ์
การท างานเพือ่
การรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ

2,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,850,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505026 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ก าลังคนและ
ชุมชนทอ้งถิ่นด้วย
มาตรฐานอาชีพ

2,500 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

54,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505027 โครงการสร้าง
โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบ
อาชีพ

35,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

72,500,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505028 โครงการจัดท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือ
การเรียนรู้
ออนไลนต์าม
มาตรฐานอาชีพ
เพือ่พัฒนา
สมรรถนะของ
บคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพใน
การเข้าสู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

75 ชุดฝึกอบรม 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

9,601,000          เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505029 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคน
ของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

70 อาชีพ 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

18,456,500        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505030 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคน
ด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสู่ภมูิภาค

2,100 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

69,594,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

BR0505031 โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือ
พันธมิตรทาง
ธุรกจิและพัฒนา
ทกัษะการ
วิเคราะหอ์นาคต
เชิงยทุธศาสตร์
การตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
SMEs ในหว่งโซ่
อุปทานด้านการ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพ และความ
งาม ในเขตคลัสเต
อร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน

 - แผนการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์
ทอ่งเทีย่วและบริการด้านการ
ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพทีส่อดคล้อง
กบัความต้องการของกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วสูงอาย ุได้แก ่กลุ่ม 
Millennials (generation y), 
active aging (อายมุากกว่า 50 ป)ี
 และ retirement (อายมุากกว่า 
65 ป)ี
 - จัดการอบรมใหค้วามรู้ใน
ผู้ประกอบการธุรกจิทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพและความงามกลุ่มเปา้หมาย
เฉพาะ จ านวน 300 ราย ในพืน้ที่
จังหวัดศักยภาพน าร่อง

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กนัยายน 2565

          2,900,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3 + MS2  -

สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

BR0505032 โครงการการ
พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพของ
บคุลากรส าหรับ
การทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพในทอ้งถิ่น

 - มาตรฐานวิชาชีพของบคุลากร
การทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพเพือ่
ยกระดับศักยภาพของบคุลากรและ
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพใน
ทอ้งถิ่น
 - แนวทางการพัฒนาก าลังคนใน
ภาคการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพด้วย
มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏบิติังาน
 และมาตรฐานการปฏบิติัตน

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กนัยายน 2565

          3,348,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4  -

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505033 โครงการผลิต
บณัฑิตพันธุ์ใหม่ 
ประจ าป ี2564

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการทีเ่พิม่พูนสมรรถนะ
และผู้ทีต้่องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิม่เติม
2) จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีม่ีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะทีส่ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมทีรั่บบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการทีเ่พิม่พูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

1,086,779,300    โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS2/MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505034 โครงการผลิต
บณัฑิตพันธุ์ใหม่ 
ประจ าป ี2565

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการทีเ่พิม่พูนสมรรถนะ
และผู้ทีต้่องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิม่เติม
2) จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีม่ีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะทีส่ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมทีรั่บบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการทีเ่พิม่พูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

1,759,871,800    เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1/MS2/MS3

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505035 โครงการผลิต
บณัฑิตพันธุ์ใหม่
เพือ่รองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก EEC 
ประจ าป ี2564

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการทีเ่พิม่พูนสมรรถนะ
และผู้ทีต้่องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิม่เติม
2) จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีม่ีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะทีส่ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมทีรั่บบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการทีเ่พิม่พูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

55,925,000        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS2/MS3

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505036 โครงการผลิต
บณัฑิตพันธุ์ใหม่
เพือ่รองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก EEC 
ประจ าป ี2565

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการทีเ่พิม่พูนสมรรถนะ
และผู้ทีต้่องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิม่เติม
2) จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีม่ีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะทีส่ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมทีรั่บบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการทีเ่พิม่พูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

127,250,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1/MS2/MS3

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505037 โครงการพัฒนา
ทกัษะก าลังคน
ของประเทศ

1) บณัฑิตและแรงงานได้รับการ
พัฒนาทกัษะทีต่รงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ
2) สถาบนัอุดมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรต้นแบบในการ
พัฒนาทกัษะทีเ่กดิจากความ
ร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ และ
สถาบนัอุดมศึกษา

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

950,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

หนว่ยงานทีร่่วมโครงการ
มหาวิทยาลัเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบรีุ
มหาวิทยาลัยบรูพา
มหาวิทยาลัยขอนแกน่
ผู้ประกอบการธุรกจิส่ือสาร
โทรคมนาคม เช่น AIS, True, 
DTAC

BR0505038 1 ตุลาคม 2564 - 
30 กนัยายน 2565

    1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS1, MS2, 
MS3

 -กลุ่มเปา้หมาย 
SMEs และ Startup จ านวน 
50,000 คน ใน 4 กลุ่มเปา้หมาย 
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธุรกจิบริการ (ธุรกจิ
ทอ่งเทีย่ว โรงแรม)
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 
4.0 (Industrial 4.0)
3.กลุ่มธุรกจิเกษตรอาหาร (Smart 
Farmer)
4.กลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์
 (Cloud Programming)
ผลลัพธ์
- บคุลากรใน SMEs และ Startup 
จ านวน 50,000 คน ได้รับการ 
Reskill/Upskill/New Skills 
ปรับเปล่ียนเปน็ธุรกจิดิจิทลัและ
สามารถแข่งขันในเศรษฐกจิมดิจิทลั
- โครงการธุรกจิ (ด้านการขาย 
การตลาด การบริหารจัดการ หว่ง
โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
หลังการขาย) ทีส่ามารถน าขึ้นใน
ระบบ Cloud จ านวน 2,000 
โครงการ 
- แพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ SMEs
 ธุรกจิต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขัน
บนอินเทอร์เนต็ Virtual Cluster 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 10  แพลตฟอร์ม 
 และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs 
2,500 ราย ในการท าธุรกจิ
ออนไลนต่์อเชื่อมกบัระบบนเิวศ
ดิจิทลับนอินเทอร์เนต็ สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่าน
อินเทอร์เนต็ (Peer to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
 - SMEs ไทยปรับเปล่ียนเปน็ธุรกจิ
ดิจิทลั มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดไทย อาเซียน จีน 
และนานาชาติ บนอินเทอร์เนต็ใน
การฟืน้ตัวทางเศรษฐกจิหลังวิกฤติ
โควิด-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยกีาร Cloud Computing
 ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
รวดเร็วและต้นทนุค่าใช้จ่ายต่ า
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติบนอินเทอร์เนต็
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์ม
ดิจิตอล/กลุ่มแข่งขัน SMEs บน
อินเทอร์เนต็ส าหรับ SMEs ธุรกจิ
ต่างๆและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ใน
การท าธุรกจิในระบบนเิวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เนต็ เกดิเปน็คลัสเต
อร์กลุ่มแข่งขันร่วมกบัหนว่ยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพือ่สร้าง
นวัตกรรม

โครงการยกระดับ 
SMEs ไทยสู่
เศรษฐกจิดิจิทลั
ด้วยคลาวด์
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
- เพือ่ยกระดับ
ทกัษะดิจิทลัคร้ัง
ใหญ่ ใหก้บั SMEs
 และ Startup 
(Reskill/Upskill/N
ewskill)
ปรับเปล่ียนเปน็
ธุรกจิดิจิทลั 
เพียงพอใหม้ี
ความสามารถใน
การแขงขันใน
เศรษฐกจิและ
สังคมดิจิทลัระดับ
นานาชาติ
- เพือ่พัฒนาช่วย 
SMEs มีความรู้ 
ทกัษะ ประสบกา
รณ ในการ
ประยกุต์ใช้
เทคโนโลยกีาร
ค านวณกลุมเมฆ 
(Cloud 
Computing) 
ตามหลัก
เศรษฐกจิแบง่ปน็ 
ทัง้ Marketing 
4.0, Industry 
4.0, Smart Food
 and Farming 
และ Cloud 
Computing 
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย การตลาด 
การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ 
หว่งโซ่อุปทาน 
และบริการหลัง
การขาย
- เพือ่พัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล ส าหรับ 
SMEs ธุรกจิ
ออนไลนต่์าง ๆ 
และซอฟต์แวร์
ประยกุต์ เปน็กลุ่ม
แข่งขันบน
อินเทอร์เนต็ 
(Virtual Cluster) 
ในการท าธุรกจิใน
ระบบนเิวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เนต็
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