
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565

เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส าหรับสถาบันการศึกษาของรัฐในก ากับและสังกัด
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
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: การมองเป้าหมายร่วมกัน

แต่การท างานยังเป็นในลักษณะ
“แยกกันคิด แยกกันท า

ยังไม่เกิด Paradigm Shift”

การวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ
ยังอาจไม่ได้มองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจึงยังขาด
การบูรณาการ และอาจไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ

การด าเนินงานที่ผ่านมา
ถึงแม้จะมยีุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การด าเนินงานที่ผ่านมาและการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
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การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2565

ผลที่จะได้รับ
หน่วยงานของรัฐ

จัดท าWorksheet 1-3 
ตามแนวทางที่ก าหนด

การประชุมWorkshop 1-4 
ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.63 

เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการส าคัญ (X)
ประจ าปี 2565

วันที่ 10 ก.ย.63
ประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อพิจารณารายการ
โครงการส าคัญ (X) 

ทีม่ีความเร่งด่วนในการ
ด าเนินการ ปี 65

เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบโครงการ
ส าคัญประจ าปี 2565
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

กระบวนการงบประมาณต่อไป

แผนแม่บทฯ
ได้รับการขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้ในปี 2565

กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 

มติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบแนวทางฯ 
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนนิงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายยุทธศาสตรช์าติประจ าปี 2565 

แนวทางการด าเนินการและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการป้องกันฯ (โควิด-19) ระยะที่ 4 และอนุญาตให้สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ สศช. จึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 จ านวน 4 ครั้ง (WORKSHOP 1 - 4)
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แนวทาง #1 การมองเป้าหมายร่วมกัน
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01การมองเป้าหมายร่วมกัน ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับและสังกัด

ความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน พิจารณาจากบทบาท ภารกิจ และ/หรือหน้าที่
ของหน่วยงาน ไม่ใช่พิจารณาจากการมีโครงการ/การด าเนินงาน
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายระดับประเดน็แผนแม่บท เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

(11.1%)(33.3%) (41.7%)

เป้าหมายระดับประเดน็แผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

37เป้าหมาย

140 เป้าหมาย



แนวทาง #2
การจัดท าโครงการ XYZ
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย 
ปี 2565

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน 
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) 
ทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองคป์ระกอบ

มีบทบาทในการท าให้เป้าหมายบรรลุได้
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Worksheet 2 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายแผนย่อย 
ปี 2565

Final Value Chain Thailand

WORKSHOP 2 (9 ก.ค.63) 
จัดท า Final Value Chain

จ.1-จ.3 และ สศช.

จัดท าโครงการ (X) ปีงบประมาณ 65

เจ้าภาพ จ.1 – จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงการ
ส าคัญ/การด าเนินงาน/ภารกิจประจ าที่จ าเป็น* ในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การด าเนินงาน หรือภารกิจประจ าของท่านที่ส่งผล
ขับเคลื่อนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
จะระบุรายละเอียดลักษณะของ X ให้ชัดเจน

02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการส าคัญ

Final Value chain Thailand (FVCT) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตัง้แตช่่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

เป้าหมาย 110301

Va
lu

e 
Ch

ain

• F0101 หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
• F0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและ

ภูมิคุ้มกันทางสังคม

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้

• F0201 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

• F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล

• F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเปน็ศูนย์กลาง

• F0302 การเน้นทกัษะความเขา้ใจเชิงลึกและความเชีย่วชาญทีเ่กิดกับเด็ก
และเยาวชน รวมถึงทักษะที่สอดคล้องความต้องการของประเทศ

V03 รูปแบบการเรียนรู้ เป้าหมายแผนบทย่อย : 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
มีความกล้า หาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุน่

• F0501 นโยบาย/แผนการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง

• F0401 ความฉลาดทางเชาว์ปญัญา/อารมณ์
• F0402 ทักษะการแก้ไขปญัหาที่ซับซ้อน

V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

• F0403 ความคิดสร้างสรรค์

• F0203 ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้
• F0204 บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

• F0303 ระบบการเรียนทีเ่นน้การน าทักษะพ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ของแต่ละวิชา
หลักมากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง

• F0404 ทักษะด้านภาษา/ศิลปะ
• F0405 ความรู้สุขภาพอนามยัและการสร้างภูมิคุ้มกัน

• F0103 ความรู้และทักษะท่ีใช้ในการท างาน 
และทักษะทางด้านอารมณ์

• F0205 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
• F0304 เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

• F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

• F0406 การวางแผนชีวติ/การเงิน
• F0407 การเป็นผู้ประกอบการใหม่
• F0408 การท างานร่วมกับผู้อื่น
• F0409 ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์

• F0503 สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ในชุมชน
• F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

• F04010 สวัสดิภาพร่างกายและจิตใจ

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

• F0502 โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง (ด้านบน)

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

ตัวอย่าง Final Value chain Thailand 

X X X X X X X X X X X X X X X X
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โครงการ (X) คือ งานที่มุ่งหมายจะท าโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการและกิจกรรมเป็น
ล าดับอย่างชัดเจน โดยโครงการต้องมผีู้รับผิดชอบบริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา
และงบประมาณที่ตั้งไว้ 

โครงการส าคัญ หมายถึง โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เป้าหมายแผนแม่บท
ประเด็น และผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล (XYZ)

โครงการ (X) คืออะไร 

โครงการ (X) 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย

กิจกรรม 2 หรือ
กระบวนงาน 2

โครงการเพื่อการพัฒนา เป็นไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ/หรือมิติการพัฒนาอื่น ๆ  

โครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) 
เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้เกิดการ “รู้รับ ปรับตัว พร้อม
เติบโต” กับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม ประชากร การเมือง และสิ่งแวดล้อมเมื่อเผชิญวิกฤต
ต่าง ๆ เพื่อไม่ท าให้สถานการณ์แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

กิจกรรม 1 หรือ
กระบวนงาน 1

กิจกรรม 3 หรือ
กระบวนงาน 3

กิจกรรม n หรือ
กระบวนงาน n

โครงการ (X) โครงการ (X) 

แผนงาน

โครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 สามารถเป็นได้ 2 ประเภท
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ส ารวจการด าเนินงานที่ผ่านมาความก้าวหน้า 
ณ ปัจจุบัน ศึกษาอุปสรรค ความท้าทาย 
ข้อสังเกต ฯลฯ 

ข้อมูลเชิงสถิติ งานศึกษาวิจัย 

เป้าหมาย หลักการ XYZ องค์ความรู้เฉพาะด้าน ประสบการณ์ best practices 
และ lesson learned

โครงการที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จควรมีลักษณะอย่างไร

DATA-DRIVEN X*
จ.1 / จ.2 จ.3 / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * นับจากน้ีทุกการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ หรือ การด าเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานจะต้องเป็น Data Driven 

Re-think / Re-design / Revise 

การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติ
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02



แนวทาง #3 การจัดล าดับความส าคัญโครงการ
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ระยะห่างระหว่างสถานการณ์ กับ ค่าเป้าหมาย
ที่ถูกก าหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ*

พิจารณาจากความสามารถของ
โครงการในการสนับสนุนการบรรลุ
เป้ าหมาย (contribution)  ความ
สอดคล้ อ งปั จ จั ย ส า คัญภาย ใต้
องค์ประกอบ และอื่น ๆ 

ด าเนินการโดย : สศช. คจย. จ.1 และ สงป. ร่วมกันพิจารณา

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

ไม่มีส่วนต่าง = 0%

มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า

มีส่วนต่าง 26 - 50%
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง)

มีส่วนต่าง 51 - 100 %
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ)

แนวทางการจัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X)

03 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X)
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ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าทุกโครงการที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2 ไปบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี  (พ.ศ. 2565)
โดย สศช. จะน าโครงการที่ได้จากการจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน น าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

03 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X)



แนวทาง #4
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
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ส่วนราชการ

โครงการ XXXX1
โครงการ XXXX2
โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

น าทุกโครงการส าคัญที่
ได้บรรจุลงใน

แผนปฏิบัติราชการ

แผน
ปฏิบัติราชการ

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

เพื่อให้ความเห็นชอบ 

สงป. จัดสรร
งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติราชการราย
ปี

ขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น 

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการด าเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป 

แผนปฏิบัติราชการรายปี

04 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
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การด าเนินการต่อไปเมื่อได้โครงการส าคัญที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญแล้ว

สศช. รวมรวมรายชื่อโครงการส าคัญที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญข้างต้น เพื่อติดตามการได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ eMENSCR

หน่วยงาน 
หรือส่วนราชการ
เจ้าของโครงการ

น าเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2565
ที่ได้พิจารณาตามหลักการข้างต้น (M1 – M5)

โครงการทั้งหมดที่หน่วยงานน าเข้า/ 
โครงการส าคัญที่ได้รับการจัดล าดับความส าคัญแล้ว

eMENSCR

ติดตามการได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ

อย่างเหมาะสม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ

ผ่าน M7

โครงการ
งบประมาณ
(ที่ขอรับการ

จัดสรร)

การจัดสรรงบประมาณ 2565

ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ

จ านวน 
(บาท)

1..... 2XXXXXXX ✓ 18XXXXXX

2..... 3XXXXXXX X -

n..... 4XXXXXXX ✓ 35XXXXXX
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Workshop Session
การจัดท าโครงการส าคัญ (X) 
ประจ าปี 2565
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ส ารวจการด าเนินงานที่ผ่านมาความก้าวหน้า 
ณ ปัจจุบัน ศึกษาอุปสรรค ความท้าทาย 
ข้อสังเกต ฯลฯ 

ข้อมูลเชิงสถิติ งานศึกษาวิจัย 

เป้าหมาย หลักการ XYZ องค์ความรู้เฉพาะด้าน ประสบการณ์ best practices 
และ lesson learned

โครงการที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จควรมีลักษณะอย่างไร

DATA-DRIVEN X*
จ.1 / จ.2 จ.3 / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * นับจากน้ีทุกการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ หรือ การด าเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานจะต้องเป็น Data Driven 

Re-think / Re-design / Revise 

การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติ
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โครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับและสังกัด

รายสถาบัน ตามความเชี่ยวชาญ
/ความเป็นเลิศ

ตามพื้นที่ 

การด  าเน ินการตาม
บทบาท ภารกิจ หน้าที่
ของสถาบัน

การด าเนินการตามบทบาท 
ภารกิจ หน้าที่ของสถาบัน

สามารถด าเนินการร่วมกับ
สถาบ ันอ ื ่น ๆ ท ี ่ม ีความ
เชี่ยวชาญ/ความเป็นเลิศใน
ด้านเดียวกัน (อาจอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกันหรือไม่ก็ได)้

การด  าเน ินการตามบทบาท 
ภารกิจ หน้าที่ของสถาบัน

สามารถด  า เน ินการร ่วมก ับ
สถาบ ันอ ื ่น ๆ ท ี ่อย ู ่ ในพ ื ้นท ี่
ใกล ้ เค ียงก ัน ซ ึ ่ งอาจม ีความ
เชี่ยวชาญ/ความเป็นเลิศในด้าน
เดียวกัน หรือ ที่หลากหลาย

ลดความซ ้าซ้อนการด าเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ+ความคุ้มค่างบประมาณ
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แบ่งออกเปน็ 17 กลุ่มย่อยตามเปา้แผนแม่บทย่อย/ ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องหลกั

แผนแม่บทอืน่ ๆ 
โต๊ะ 
17
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ขั้นตอนการด าเนินการ
1. ศึกษา ท าความเข้าใจ Final Value Chain Thailand (FVCT) ของเป้าแผนแม่บทยอ่ยของท่าน

2. ศึกษา ท าความเข้าใจ องค์ประกอบ และปัจจัยของ FVCT ของเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อยของท่าน เพื่อดูว่า
หน่วยงานของทา่นมภีารกิจสอดคลอ้งกับปัจจัยใด และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการส าคัญที่ตอบ
โจทย์และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ต่อไป

3. เริ่มจัดท ารายละเอียดโครงการ
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รายละเอียดโครงการส าคัญ (X)

หน่วยงาน 
หรือส่วนราชการ
เจ้าของโครงการ

น าเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2565
ที่ได้พิจารณาตามหลักการข้างต้น (M1 – M5)

eMENSCR

(M1 – M5)

สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ ห่วงโซ่คุณค่า (องค์ประกอบและปัจจัย) 

M1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง

M2 – M3 เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการ (X)
รายละเอียดโครงการ 

• ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ
• หลักการและเหตุผล
• วัตถุประสงค์
• เป้าหมาย (Output/Outcome/ผลที่คาดว่าจะเกิด/

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

• รายละเอียดกิจกรรม
• ประมาณการงบประมาณ

M4 – M5 กิจกรรมและงบประมาณ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นโครงการส าคัญ (X) (เบื้องต้น)

• ยึดหลัก ZYX - XYZ 
• ตอบ 1 ปัจจัยหลักใน Final Value Chain Thailand ของเป้าที่เกี่ยวข้อง
• ส่งผล directly ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
• สามารถ contribute ต่อการปิด gap ของเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
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เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหนา้หลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ” 2 เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565”

การจัดส่งโครงการส าคัญเข้าในระบบ eMENSCR

น าเข้าข้อมูลโครงการ
M1 – M5

โดยผ่านผู้อนมุัต ิ(M7)

รายละเอียด username
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สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม Workshop 3

ได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 สถาบันการศึกษาผ่าน QR Code

วันที่ ประเด็นแผนแม่บทฯ

10 ส.ค.63 1 , 2 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22

11 ส.ค.63 3 , 4 ,5

13 ส.ค.63 6 , 7 , 8 , 9 , 23

14 ส.ค.63 10 , 11 , 12 ,13 ,14 ,15 , 16 ,17

WS3

เข้าร่วมตามความสอดคล้องในประเด็นแผนแม่บทฯ 
และมีโครงการส าคัญ (X) ประจ าปี 2565

สิ่งที่ต้องด าเนินการ

น าเข้าข้อเสนอโครงการประจ าปี 2565 

ในระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติ M7

ภายในวันที่ 7 ส.ค. 63

โดยจะได้น ามาประมวลผลเพือ่น าไปสู่

การพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญฯ 

ในการประชุม Workshop 3

ในช่วงวันที่ 10-14 ส.ค.63 ต่อไป

eMENSCR

สถาบันการศึกษาของรัฐ
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
Final Value Chain Thailand
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย                       ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น110101

Va
lu

e 
Ch

ain

• F0101 งานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อครอบครัว

• F0102 ชุดความรู/้สื่อ ส าหรับพัฒนาครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง มีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น

• F0505 ฐานข้อมูลครอบครัว

V01 องค์ความรู้ครอบครัว V02 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ครอบครัว

• F0201 พื้นท่ีเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับครอบครัว
• F0202 ความสมดุลชีวิตครอบครัวกับการท างาน 

• F0301 การเรียนรู้ตามวงจรชีวิตครอบครัว
• F0302 หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

V03 การพัฒนาศักยภาพครอบครัว

เป้าหมายแผนบท
ย่อย : ครอบครัวไทย
มีความเข้มแข็งและ
มีจิตส านึกความเป็น
ไทย ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

• F0501 ความร่วมมือ/บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• F0502 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธ์ิ

• F0401 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
• F0402 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุก

ภาคส่วน

V04 ภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนา
ครอบครัว

• F0403 กระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อการพัฒนา
ครอบครัว

• F0503 นโยบายด้านครอบครัว

• F0504 การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว*

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน)

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลกั
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.2 การพัฒนาเด็กตัง้แตช่่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
เป้าหมาย                       เด็กเกดิอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มคีุณภาพมากขึ้น110201
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• F0101 ความพร้อมพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์
• F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด

V01 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ
V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

สมวัย

• F0201 โภชนาการและการเจริญเติบโต
• F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

• F0301 การพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ

• F0302 มาตรฐานงานบริการด้านการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย

V03 บริการและสวัสดิการ
ส าหรับเด็ก

เป้าหมายแผนบท
ย่อย : 
เด็กเกิดอย่าง
มีคุณภาพ 
มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้นV05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

• F0501 การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง • F0502 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• F0401 ระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย
• F0402 องค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย

ด้านการพัฒนาเด็ก

V04 ระบบสนับสนุน
การพัฒนาเด็ก

• F0203 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพเด็ก 

• F0204 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

• F0303 ประสิทธิภาพการบริการและสวัสดิการ
ด้านสังคม

• F0503 การมีส่วนร่วมของชุมชน

กรมอนามัย* กรมการแพทย์
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

กรมสุขภาพจติ

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศกึษา

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ส านักงาน 
ป.ย.ป.

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลกั

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง (ด้านบน)

โครงการส าคัญ (X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตัง้แตช่่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

เป้าหมาย 110301
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• F0101 หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
• F0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและ

ภูมิคุ้มกันทางสังคม

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้

• F0201 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

• F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล

• F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเปน็ศูนย์กลาง

• F0302 การเน้นทกัษะความเขา้ใจเชิงลึกและความเชีย่วชาญทีเ่กิดกับเด็ก
และเยาวชน รวมถึงทักษะที่สอดคล้องความต้องการของประเทศ

V03 รูปแบบการเรียนรู้ เป้าหมายแผนบทย่อย : 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
มีความกล้า หาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุน่

• F0501 นโยบาย/แผนการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง

• F0401 ความฉลาดทางเชาว์ปญัญา/อารมณ์
• F0402 ทักษะการแก้ไขปญัหาที่ซับซ้อน

V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

• F0403 ความคิดสร้างสรรค์

• F0203 ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้
• F0204 บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

• F0303 ระบบการเรียนทีเ่นน้การน าทักษะพ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ของแต่ละวิชา
หลักมากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง

• F0404 ทักษะด้านภาษา/ศิลปะ
• F0405 ความรู้สุขภาพอนามยัและการสร้างภูมิคุ้มกัน

• F0103 ความรู้และทักษะท่ีใช้ในการท างาน 
และทักษะทางด้านอารมณ์

• F0205 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
• F0304 เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

• F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

• F0406 การวางแผนชีวติ/การเงิน
• F0407 การเป็นผู้ประกอบการใหม่
• F0408 การท างานร่วมกับผู้อื่น
• F0409 ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์

• F0503 สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ในชุมชน
• F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

• F04010 สวัสดิภาพร่างกายและจิตใจ

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

• F0502 โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง (ด้านบน)

โครงการส าคัญ (X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

110401
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• F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการ
ตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/ทุนอบรม

• F0102 การเช่ือมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้าน
แรงงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

• F0103 ข้อมูลแรงงานรายบุคคล

V01 ระบบฐานข้อมลูแรงงาน V02 พัฒนาทักษะแรงงาน

• F0201 หลักสูตรตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

• F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

• F0203 ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงาน

• F0301 ความพร้อมของก าลังแรงงาน
• F0302 ช่องทางในการรับบริการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

V03 การส่งเสริมการมงีานท าอยา่ง
ต่อเนื่อง

เป้าหมายแผนบทย่อย 
: แรงงานมีศักยภาพใน 
การเพิ่มผลผลิต มี
ทักษะ อาชีพสูง 
ตระหนักใน 
ความส าคัญทีจ่ะ
พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้
สิ่งใหม่ตามพลวัต ของ
โครงสร้างอาชีพ และ
ความต้องการของ 
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน

• F0501 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
• F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน
• F0503 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ

• F0401 ระบบสิทธิประโยชน์ของสถาน
ประกอบการ

• F0402 ระบบสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกกลุ่ม
• F0403 ระบบสิทธิประโยชน์ให้หน่วยงานที่

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงาน

V04 สิทธิประโยชน์
การพัฒนาทักษะแรงงาน

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเ้ต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง (ด้านบน)

โครงการ (X) ปี 65

เป้าหมาย
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
เป้าหมาย คน       มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปา้หมายเพิ่มขึ้น110402
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• F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/ทุน
อบรม/ทิศทางการพัฒนาประเทศและโลก

• F0102 การเช่ือมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
• F0103 ข้อมูลแรงงานไทยและต่างชาติท่ีมีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายรายบุคคล

V01 ระบบฐานข้อมลูแรงงาน V02 พัฒนาทักษะแรงงาน

• F0201 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมี
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

• F0202 การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจาก
คนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

• F0301 สิทธิประโยชน์ในการพ านักของชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

• F0302 การสนับสนุนในการจัดตั้ง/ถ่ายโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

V03 สิทธิประโยชนแ์รงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เป้าหมายแผนบท
ย่อย :
มีคนไทยที่มี
ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 
เข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึ้น

V04 กลไกบริหารจัดการเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน

• F0401 นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• F0402 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
• F0403 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
• F0404 ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติ*

กรมการ
จัดหางาน

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน)

โครงการ (X) ปี 65

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
เป้าหมาย      ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มข้ึน110501

Va
lu

e 
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• F0101 ระบบสุขภาพปฐมภูมิในผู้สูงอายุ

V01 ระบบดูแลสุขภาพผู้สงูอายุ
V02 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ

การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ
• F0201 การมีงานท าผู้สูงอายุ • F0301 การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพ

เครือข่าย

V03 เครือข่ายคุ้มครองทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ เป้าหมายแผนบท

ย่อย : ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต 
มีทักษะการ
ด ารงชีวิต มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

• F0501 นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการผู้สูงอายุ 
• F0502 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

• F0401 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม
• F0402 กิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของผู้สูงอายุ

V04 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ

• F0503 การจัดบริการสาธารณะให้กับผู้สูงอายุ 
• F0504 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

• F0202 การส่งเสริมวินัยการออม
• F0302 อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับ

พื้นท่ี 
• F0103 ช่องทางการรับบริการด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ 

• F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ (กาย/จิต/สังคม)

กรมอนามัยกรมกิจการผูสู้งอายุ* ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กรมสุขภาพจติ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

กรมควบคุมโรค
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัย์และตลาด
หลักทรพัย์

กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลกั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน)

โครงการ (X) ปี 65
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120101

แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย               คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา

V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้

Va
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เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย : 

120101 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21
สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตดีขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการและ
หน่วยงาน
เจ้าภาพที่รับผิดชอบ

• F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง (ทุกระดับ
และทุกประเภท)

• F0102 หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ

• F0103 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย

• F0104 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต
• F0105 หลักสูตรการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ

มาตรฐานสากล
• F0106 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
• F0107 หลักสูตรการศึกษาที่ต่อเนื่องและอาชีพ

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย)์

• F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)

• F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอ
และเหมาะสม

• F0203 มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ
• F0204 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์จาก

ผู้เรียนเป็นหลัก
• F0205 การผลิตครู อัตราก าลังครู /ผู้สอน

เหมาะสมเพียงพอ

V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้

• F0301 การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ  
• F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
• F0303 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ

ปฏิบัติและทักษะอาชีพ
• F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ

ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้
• F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วง

วัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบันและคนทุกช่วงวัย
• F0307 พื้นที่นวตักรรมเพื่อการต่อยอดและขยายผล

• F0404 ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา
• F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา
• F0406 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

• F0407 การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา และครอบครัว ชุมชน

• F0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง
• F0402 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษา
• F0403 การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสถานศึกษา

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
• F0501 กฎหมายด้านการศึกษา
• F0502 โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา

• F0505 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ดา้นการจัดการศึกษา
• F0506 บรรยากาศการเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา

• F0503 กลไกการมีสว่นร่วมของชุมชนและครอบครัว
• F0504 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หมายเหตุ: (*) ความเกี่ยวข้องหลัก
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120201

แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนแม่บทย่อย : 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เป้าหมาย              ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น

V01 แหล่งเรียนรู้

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา
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เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย : 

120201 ประเทศ
ไทยมีระบบข้อมูล

เพ่ือการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตาม

พหุปัญญาเพื่อ
ประโยชน์ในการ

พัฒนาและการส่งต่อ
การพัฒนาให้เต็ม

ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

• F0101 สถานศึกษาที่รองรับการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา

• F0102 เวทีในการแสดงความสามารถ
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

• F0103 การบูรณาการระหว่างสถานศึกษา          
ที่ส่งเสริมพหุปัญญากับสถานศึกษาทั่วไป

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)

• F0201 ความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา
ของมนุษย์ในการส ารวจ/คัดกรอง/วัด
ระดับ

• F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของ
ผู้เรียน

• F0203 การแนะแนวการพัฒนาตามพหุ
ปัญญาและเส้นทางอาชีพ

• F0204 เครือข่ายเพื่อการดูแลพัฒนาการ
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย

V03 ระบบข้อมูล

• F0301 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• F0302 การจัดท าระบบฐานข้อมูลและการ
บริหารข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ

• F0303 การส ารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/
ติดตามและประเมินผล

• F0304 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลและเรียกใช้เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• F0401 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
• F0402 การเข้าถึงทุนการศึกษาตามพหุปัญญา
• F0403 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

• F0404 เครือข่ายนักวิจัยเพื่อต่อยอดพหุปัญญาที่หลากหลาย
• F0405 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพหุ

ปัญญาที่หลากหลาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการและ
หน่วยงาน
เจ้าภาพที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ: (*) ความเกี่ยวข้องหลัก
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างใหค้นไทยมสีุขภาวะที่ดี 
แผนแม่บทย่อย : 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสขุภาวะ
เป้าหมาย  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสงัคมบ่ม

เพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

Va
lu

e 
Ch

ain

• องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ

V01 บุคลากรด้านสาธารณสุข V02 เครือข่ายและภาคีการพัฒนา

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
•F0501 บุคลากรทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะที่ดี
•F0502 ก าลังคนด้านสุขภาพที่พร้อมพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
•F0503 การบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
•F0504 ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

V03 เครื่องมือและกลไกลการท างาน

• มาตรการและนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่ชัดเจน

F0101 • องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ

F0203

• เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและตอบโต้ความ
เสี่ยงด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

F0301F0201

V04 ประชาชน

• รากฐานองค์ความรู้และทักษะด้าน
สุขภาพ

• การตระหนักถึงความส าคัญของการมี
สุขภาวะที่ดี

เป้าหมายแผนบทย่อย : 
ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุ ข ภ า พ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่พึงประสงค์และ
สามารถป้องกันและลด
โรคที่สามารถป้องกันได้ 
เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดี
สูงขึ้น

F0401

F0402
F0102 • การสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพที่มี

ความน่าเชื่อถือ 
F0302• คุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับ

ความรู้ด้านสุขภาพ • การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรด้านสาธารณสุข

F0202

• การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารF0403

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการส าคัญ
(X) ปี 65

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก*

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมควบ
คุมโรค*

กรม
อนามัย*

กรมการ
แพทย์

ส านัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรม
สุขภาพจิต

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

องค์การสุรา 
กรม

สรรพสามิต
โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
บรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย : 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย                จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ข้ึน 

Va
lu

e 
Ch

ain

V01 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

• สถานที่ที่อื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ F0101 • ระบบข้อมูลและการบริการที่ เชื่อมโยงกับ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบบริการอื่น ๆ

F0201

• การบริการเชิงรุก มุ่งเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ด้อยโอกาส

F0202

F0301

V04 ประชาชน

• ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
ตัวเองขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง

• การตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมี สุ ขภาวะที่ ดี ขอ ง
ตนเองและชุมชน

F0501

F0502 เป้าหมายแผนบทยอ่ย : 
จ านวนชุมชนสุขภาพดี

เพิ่มขึ้น 

• โครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะเป็น
Universal Design

F0102

• มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมF0103

V02 การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพ

• เทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริการทางการแพทย์F0203

V03ภาคีเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ

• การบริหารปัญหาและปัจจัยเสี่ยง
สุขภาพในพื้นได้ด้วยตนเอง

F0302• ความบูรณาการในการบริหาร
จัดการสุขภาพชุมชน

F0303• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชน /
ระหว่างชุมชน

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจ านวนชุมชนสขุภาพดีเพิ่มขึน้ 

•F0501 กฎระเบียบที่เอื้อ
•F0502 มาตรการภาครัฐที่เอื้อต่อชุมชน

• การบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยF0104
• การสร้างเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชนF0204

หมายเหตุ : * หน่วยงานหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก*

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
ส านัก

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรม

ราชเทวี 
ณ ศรีราชา

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก

โครงการส าคัญ(X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย : 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึน้

Va
lu

e 
Ch

ain

V01 ระบบสุขภาพ V02 ก าลังคนด้านสุขภาพ

• การจัดการก าลังคนด้านสุขภาพเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ป่วย

• การบริหารจัดการก าลังคนที่รองรับการบริการในภาวะ
ฉุกเฉิน

• มาตรฐานตามหลักวิชาการ

ฐานข้อมูลการบริการสุขภาพที่มีการเชื่อมข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล

• นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลที่ทันสมัย

เป้าหมายแผนบทย่อย : 
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ 
ประชากรทุกระดับ เข้าถงึได้ดีขึ้น

F0101

F0102

F0201

F0202
• ระบบบริการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ

F0103

• การพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการในพื้นที่ชนบท

• แรงจูงใจส าหรับองค์กรวิชาชีพด้านสุขภพ

F0203

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

• F0301 ระบบการบริหารจัดการ
• F0302 ทรัพยากรสนับสนุนด้านสุขภาพที่เหมาะสม
• F0303

• การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น

F0204

F0104

F0105

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก*

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

ส านัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข*

กรมการ
แพทย์

กรมควบคุม
โรค

กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรม
สุขภาพจิต

บริษัท ทีโอที 
จ ากัด 

ศูนย์วิจัยโรค
เอดส์

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
บรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการส าคัญ(X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย : 13.4 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย                    การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง

Va
lu

e 
Ch

ain

V01 ระบบบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข

V02 ก าลังคนทางการแพทย์ V03 เครือข่าย

• หน่วยบริการปฐมภูมิมี เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน

F0101

• แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เข้า
มาดูแลประชาชนในทุกพื้นที่

F0102

• บริการการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

F0103

• ห ลั ก สู ต ร ก า ร ผ ลิ ต แ พ ท ย์
เ ว ช ศ า ส ต ร์ ค ร อ บ ค รั ว ใ ห้
สามารถเข้าถึงประชาชนในทุก
ระดับ

F0201

ความครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน

บริการสร้างเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

• F0301

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

•F0501 กฎหมายท่ีเอื้อต่อการการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่
•F0502

• ก าลั งคนทางการแพทย์ที่
เหมาะสมกับแต่พื้นที่

F0202
การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ชัดเจน
จากทุกภาคส่วน

• F0302 เป้าหมายแผนบทย่อย : 
การเข้าถงึบริการ 

สาธารณสุขมีความเหลื่อม
ล้ าลดลง• บริการสุขภาพตามบริบทที่ของแต่

ปัญหาในพื้นที่
• ระบบการส่งต่อที่เข้าถึงได้ง่าย

F0104

V04 ประชาชน

• ระบบและมาตรการจูงใจที่
ดึงดูดบุคลากรในระบบ

F0203

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

F0105

• F0402

• ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิของ
ตนเอง

F0401

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

ส านัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข*

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก*

กรมการ
แพทย์

กรมควบคุม
โรค

กรม
สุขภาพจิต

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

กรมราชทัณฑ์ ส านักงาน
ต ารวจ

แห่งชาติ

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรม

ราชเทวี ณ 
ศรีราชา

องค์การสุรา

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก

โครงการส าคัญ(X) ปี 65



45http://nscr.nesdb.go.th/31 กรกฎาคม 2563

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย : 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เป้าหมาย             ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
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V01 โครงสร้างพื้นฐาน V02 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
V04 ประชาชนมีความ
รอบรู้โรคและภัยสุขภาพV03 เครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภัย

• เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพื่อพยากรณ์แนวโน้ม
การเกิดโรคเพื่อการตัดสินใจแบบ real time

F0101 • F0201 ความพร้อมการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจาก
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรคระบาด

• F0301

• F0302

รูปแบบการส่ือสารความเสี่ยงด้านโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เหมาะสม

• F0401
เป้าหมายแผนบทย่อย : 
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ 
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น

ช่องทาง รูปแบบ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้อง
ของประชาชน

• F0402
• ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ที่ได้มาตรฐานF0102

F0103

ยกระดับระบบรับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติ ใหม่ 
อุบัติซ้ าให้พร้อมรับมือ

ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงและเผยแพร่ที่ได้มาตรฐาน

ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่โรค
อุบัติซ้ าและโรคติดต่ออันตราย

• F0202 กลไกความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาค
ส่วนทั้งระดับชาติและนานาชาติ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร• F0403

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการพัฒนาและสร้างระบบรับมอืปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

• F0501 กฎหมาย มาตรการภาครัฐ 
• F0502 มาตรการทางสังคมที่รองรับการรับมือต่อการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัด

ชายแดน
ภาคใต*้

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมการแพทย์ กรมควบ
คุมโรค*

กรมอนามัย ส านัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
บรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

ส านักงาน
ต ารวจ

แห่งชาติ

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการส าคัญ(X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมาย                           ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง150101
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• F0102 มาตรการจูงใจและการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ภาคีเครือข่าย

• F0101 ช่องทางการเข้าถึง/การรวมกลุ่ม และการเปิด
โอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน/สังคม

V01 การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคีเครือข่าย

V02 ศักยภาพของภาคีเครือข่าย

• F0201 องค์ความรู้ ความรู้ ความสามารถของคนในขบวน
องค์กรชุมชน (รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน)

• F0202 ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนที่

• F0203 ทรัพยากรที่เหมาะสมในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ให้กับภาคีเครือข่าย

• F0204 ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

• F0501 เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลการพัฒนาสังคม

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้อยา่งต่อเนือ่ง
• F0502 กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคีเครือข่าย • F0503 การบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส

• F0301 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในบทบาท
ของภาคีเครือข่าย

• F0302 มาตรการการบริหารจัดการ/การท างาน
ของภาคีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ

• F0303 อัตลักษณ์ของภาคีเครือข่ายและความ
โปร่งใส

• F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/
การท างานของภาคีเครือข่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย

V03 ความเชื่อมั่นของประชาชน
ในบทบาทของภาคีเครือขา่ย

เป้าหมาย
แผนบทย่อย 
: ภาคีการ
พัฒนามี

บทบาทใน
การพัฒนา

สังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง

• F0103 กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/องค์กร
ชุมชน (ภาคีพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ในพื้นท่ีสนับสนุนและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน         
ท้องถิ่น)

• F0401 การบูรณาการการท างานอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างภาคีเครือข่าย

• F0402 การประสานงาน/การสนับสนุนการท างาน
ของภาคีเครือข่ายการพัฒนาในทุกระดับ
ทั้งในและต่างประเทศ

• F0403 ผู้น า 3 วัย (เยาวชน คนวัยท างาน และ
ผู้สูงอาย)ุ / ผู้น าชุมชน / ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพ

V04 กลไกการท างานของ
ภาคีเครือข่ายทีเ่หมาะสม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• F0104 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผนทาง
เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และสิ่งแวดล้อม

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ด้านบน)

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
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เป้าหมาย                       ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมคีุณภาพเพิม่ข้ึน

แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม

แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

150201
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• F0102 การวางแผนการเงิน 

• F0101 การมีงานท าและมีรายได้ • F0201 พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

• F0202 ระบบบริการสุขภาพ 

• F0203 เครือข่ายแกนน าด้านสุขภาพ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

• F0501 องค์ความรู้/ความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ

• F0301 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน  
เป้าหมายแผน

บทย่อย :
ประชากรไทยมี
การเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุ
เพื่อให้สูงวัย

อย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

• F0401 อารยสถาปัตย์

V04 ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
ที่รองรับผู้สูงอายุ

• F0505 นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ 

• F0504 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

• F0402 บริการสาธารณะ /สิ่งอ านวยความสะดวก
ในสถานประกอบการ

V03 ความพร้อมด้านสังคม V01 ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ V02 ความพร้อมด้านสุขภาพ 

• F0502 การรับรู้และความตระหนักในความส าคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ • F0506 การติดตาม และประเมินระดับการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ

• F0507 ฐานข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย  

• F0302 เครือข่ายทางสังคม และการรวมกลุ่ม

• F0503 ทัศนคติการยอมรับของสังคมในคุณค่าของผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ด้านบน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ* กรมการแพทย์ กรมอนามัย
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
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แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย                        ผู้สูงอายุมีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง   150202
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• F0101 การมีงานท าและรายได้ • F0201 กลไก และมาตรการการคุ้มครองทาง
สังคมของผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและครอบคลุม 

• F0202 ศูนย์ดูแล และท่ีอยู่อาศัยที่รองรับผู้สูงอายุ 

• F0504 การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

• F0301 เครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ 
ครอบครัว และบุคลากร 

• F0302 นวัตกรรมรองรับการดูแลผู้สูงอายุ

• F0303 มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 

เป้าหมาย
แผนบทย่อย 
: ผู้สูงอายุ
มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึน้
อย่างต่อเนือ่ง

V03 สุขภาวะที่ดีV01 ความมั่นคงทางรายได้ V02 สวัสดิการ/การดูแลผู้สงูอายุ

• F0507 ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุท่ีสอดรับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง/การเชื่อมโยงข้อมูล (การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเช่ือมโยงข้อมูลสู่การน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน)

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของผู้สูงอายุ

V04 การสร้างคุณค่าผู้สงูอาย ุ

• F0102 มาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

• F0503 ระบบ/กลไกที่มีมาตรฐานรองรับการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

• F0505 ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชา
สังคม

• F0506 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายส าหรับผู้สูงอายุ  

• F0401 การรวมกลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน/สังคม

• F0402 การถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา
สู่คนรุ่นหลัง

• F0403 พื้นท่ีสร้างสรรค์ส าหรับการด าเนินกิจกรรม
ทางสังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 

• F0501 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

• F0404 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและคนทั่วไป
ในสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ด้านบน)

กรมกิจการ
ผู้สูงอาย*ุ

กรมการ
แพทย์

กรมการ
พัฒนาชุมชน

กรมการ
จัดหางาน

กรม
ธนารักษ์

กรมส่งเสริม
การเกษตร

ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ* 

บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง

แรงงาน

• F0502 การยอมรับในคุณค่าทางสังคมต่อผู้สูงอายุ

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
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แผนแม่บทย่อย : 16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

เป้าหมาย                    ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึน้160101

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดรงการ As is (ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
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เป้าหมายแผนบทย่อย : 
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ขีดความสามารถ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น

แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
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แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทย่อย : 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย                   ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง160201
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e 
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ain

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

เป้าหมายแผนบทย่อย : 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เศรษฐกิจฐานราก
มี ร า ย ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
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แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทย่อย : 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิ้นได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง160202

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
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เป้าหมายแผนบทย่อย : 
กลุ่มประชากรรายได้
ต่ า สุ ด ร้ อ ย ล ะ  4 0
มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินได้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop 
Va

lu
e 

Ch
ain

แผนแม่บทฯประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
เป้าหมาย                           คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น170101

เป้าหมายแผนบทย่อย:

คนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะกลุ่มด้อย

โอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการ

คุ้มครองและมี
หลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

V01 นโยบาย/มาตรการดา้นสวัสดิการที่ยกระดบัคุณภาพชีวิตและ
ครอบคลุมทกุพื้นที่และกลุ่มเปา้หมาย

• F0101  สวัสดิการเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productive Welfare)
• F0102 การร่วมจ่าย/ระดมทุนจากภาคส่วนอื่นๆ
• F0103 มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อจัดสวัสดิการที่ครอบคลุม  

V02 กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อน
การสร้างหลักประกันทางสังคม

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

• F0201 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคกีารพัฒนาต่าง ๆ
• F0202 ช่องทางวิธีการสื่อสาร และรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกบั

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
• F0203 ระบบช่วยเหลือทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

• F0301 ระบบข้อมูลด้านการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม
• F0302 ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค
• F0303 งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
• F0304  สมรรถนะ (องค์ความรู/้ทัศนคต/ิประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม
• F0305 ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (ทักษะ/องค์ความรู)้

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง

โครงการ As is
(ปี 61 – 64) 

โครงการ
ส าคัญ (X)ปี 65

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
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เป้าหมายแผนบทย่อย:
มีระบบและกลไก
ในการให้ความ

ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น

V01 ระบบข้อมูล/เทคโนโลยี
การให้ความช่วยเหลือ

• F0101 การบริหารจัดการข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ
• F0102 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทางด้านการให้

ความช่วยเหลือประชาชนที่มีการบูรณาการ
และสามารถชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการ
ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ

• F0201 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

• F0202 นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

• F0401 กฎหมาย/ระเบียบที่ทันสมัย คล่องตัว สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และไม่เป็นอุปสรรค
• F0402 สมรรถนะ (องค์ความรู/้ทัศนะคต/ิประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม
• F0403 ระบบบริหารจัดการภาครฐัที่มปีระสิทธิภาพ

แผนแม่บทฯประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
เป้าหมาย                           มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น170201

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

V03 การบรกิารขั้นพื้นฐาน

• F0301 ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

• F0302 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 
ไม่เป็นอุปสรรค (Universal Design)

• F0303 การเข้าถงึข้อมูลขา่วสารในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง

ของมนุษย์*

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง

ของมนุษย์*

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ*

กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชน*

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคม

แห่งชาต*ิ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

แรงงาน

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สถาบัน
วิทยาลัย
ชุมชน

ส านักงานปลัด
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม

ส านักงานปลัด
กระทรวง
การคลัง

ส านักงาน
เศรษฐกิจการ

คลัง

ส านักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง 

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน

ครอบครัว

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

โครงการ As is
(ปี 61 – 64) 

โครงการ
ส าคัญ (X)ปี 65
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย                           (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสงูขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสง่ผลใหเ้กิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบนั230101

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ
(X) ปี 65
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V02 ส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

V03 การน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ 

V01 โครงสรา้งพื้นฐานด้านวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบรกิารวจิัยและนวัตกรรม

• F0101 ฐานข้อมลูวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ตามความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย

• F0102 การสร้างคุณภาพและมาตรฐาน
การวิจัยให้ได้รับการยอมรับ

• F0103 การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่ง
อนาคต

• F0104 การบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สมดุล
กับความต้องการ

• F0201 การบ่มเพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
New S-Curves

• F0202 การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และส่งเสริมการท า
นวัตกรรมแบบเปิดในภาคเอกชน

• F0203 การใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล หุ่นยนต์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางธุรกิจ

• F0204 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบการผลิต
เพื่อเพิ่มมลูค่าและลดการใช้ทรัพยากร

• F0301 การต่อยอดธุรกิจที่เกิดจากงานวิจัย/
เทคโนโลยีเชิงลึก

• F0302 การวิเคราะห์และทดสอบเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการแข่งขันได้
ในตลาด

• F0304 การส่งเสริมช่องทางการตลาด
นวัตกรรม

• F0401 ความเชือ่มโยงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมชั้นแนวหน้าของไทย
กับนานาชาติ

• F0402 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เขา้มา
แทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive 
Technology)

• F0403 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ

• F0501 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่  BCG

• F0504 การสนับสนุนลงทุนด้านวจิัยและพัฒนานวัตกรรมในโจทย์ที่ท้าทายเพื่อเปน็ผู้น าในตลาด

• F0502 มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษ/ีนโยบายเพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการส่งออก 
• F0503 เครือข่ายความร่วมมือ/พันธมิตรทางธรุกิจเพ่ือขยายผลการพัฒนางานวจิัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

จากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การขยายตัวเพ่ิมขึ้น

จากปัจจุบัน

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

• F0303 การบริการผลิตขยายขนาดหรือ 
on-farm-research
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย                          (2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึน้230102

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)

ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน)*

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Va
lu

e 
Ch

ain

V01 ผู้ประกอบการ V04 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ 

V02 ระบบนิเวศนวัตกรรม V03 การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์

• F0101 การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ให้ผู้ประกอบการ

• F0102 การผลักดันบุคลากรด้านวิจัยให้เป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups)

• F0103 การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ Startups /Spin off 
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

• F0201 การก าหนดพ้ืนที่เศรษฐกิจนวตักรรมที่มี
ความพร้อมและเหมาะสม

• F0202 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รองรับการ
ให้บริการที่เพียงพอ

• F0203 การสร้างความร่วมมอืในพื้นทีแ่ละสนับสนุน
การเข้าถงึความชว่ยเหลือที่จ าเป็นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยี

• F0204 การเช่ือมโยงระบบนเิวศนวัตกรรมใน
ประเทศกับต่างประเทศ

• F0301 การสร้างความเขา้ถงึเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้สามารถน าไปพัฒนาและ
ต่อยอดธุรกิจได้

• F0302 การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม
จากงานวิจัยในระดับพื้นที่และชุมชน

• F0303 การเพ่ิมโอกาสในการน านวัตกรรมออก
สู่ตลาดหรือเชิงพาณิชย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ

• F0401 กระบวนการวิจัยเชงินวตักรรม
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของธุรกิจ

• F0402 การใช้นวัตกรรมในการด าเนนิ
ธุรกิจตามโจทย์ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจนวตักรรม
• F0501 กฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม การเป็นนักลงทุน ผู้ประกอบการรายใหม่

• F0502 การพัฒนามาตรการ และสร้างแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี/การส่งเสริมการลงทุน /การส่งออกที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาก้าวกระโดด 
• F0503 ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ การก าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดที่ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Innovation-Driven Enterprise

วิสาหกิจ
ในกลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรม

เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

• F0504 นโยบายทีส่่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพ่ิมความต้องการสินค้านวัตกรรมจากวิสาหกิจ

• F0104 การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนะต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial
mindset) และส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
(Innovation Culture)
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนย่อย 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
เป้าหมาย                           คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม230201

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ 
(X) ปี 65

Va
lu

e 
Ch

ain

• F0101 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสังคม

• F0102 การบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา เพื่อสร้างนวัตกรรม
ทางสังคม

• F0103 การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคม และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างตรงจุด

• F0104 การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดทุกช่วงวัย 

• F0201 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อให้คนทุกช่วงวัยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมคีุณภาพ

• F0202 การพัฒนาเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมในอนาคต

• F0203 การพัฒนานวตักรรมเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

• F0301 การพัฒนาชอ่งทางเพ่ือน านวตักรรมไปใชใ้นการพัฒนา
ด้านสังคม

• F0302 การจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนา
สังคมให้สอดคล้องสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่

• F0303 องค์ความรู้ นวัตกรรมน าไปต่อยอดเพื่อใช้ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

• F0401 ระบบ กลไก ฐานข้อมลู บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

• F0404 การท างานร่วมกันแบบบรูณาการของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือเชือ่มโยงแนวนโยบายกับนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อสังคม

• F0402 ความร่วมมอืด้านวชิาการกับเครือข่ายทัง้ภายใน ภายนอก สถาบันการศึกษา และความต้องการพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายแหล่งทุน

• F0403 การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์และน าไปใชใ้นการพัฒนาสังคมได้ตรงจุด

V01 การสร้างองคค์วามรู้นวตักรรม
เพื่อสังคม

V03 การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
V02 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวจิัยและพัฒนานวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และ

ความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น 
จากผลการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเชิงสังคม

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

• F0204 การพัฒนานวตักรรม ทั่วถึง (Inclusive innovation) 
ที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและราคา 

• F0304 การสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social 
Entrepreneurs) และ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพิ่มมลูค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่งยั่งยนืเพิ่มขึน้230301 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

Va
lu

e 
Ch

ain

V02 การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว

V05 การน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

V03 โครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว

V04 มาตรการส่งเสริม
การประกอบธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียว

• F0201  การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด

• F0301 ฐานขอ้มูลวิจัย เทคโนโลยีและ  
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

• F0302 ก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว

• F0303  การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
พื้นฐานทางการผลิตให้เหมาะสม
กับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

• F0304 รูปแบบการผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้ประกอบการ

• F0401 การส่งเสริมการผลิตและ
บริการที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

• F0402 นโยบายจูงใจผู้ประกอบการ
ให้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจ
สีเขียวในภาคธุรกิจทุกขนาด

• F0403 การส่งเสริมช่องทางการตลาด
เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวและ
มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจสีเขียว

• F0501 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียว

• F0502 การส่งเสริมให้น าผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมจากงานวิจัย 
ไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ไปสู่
เศรษฐกิจสีเขียว

• F0202 การพัฒนาการผลิตและการ
บริโภคแบบคาร์บอนต่ า และลด
การเกิดของเสีย (Low-Carbon
development, Zero waste)

• F0203 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม

• F0204  การพัฒนามาตรฐานในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• F0404 ความตระหนักถึงจริยธรรม
ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมของ
ทุกภาคส่วน

• F0503 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
สีเขียว 

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว

• F0601 การสร้างแรงจูงใจท้ังด้านการเงนิและไม่ใชก่ารเงินส าหรับการวิจัยและพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

• F0602 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเพิ่มมลูค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
• F0603 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มมลูค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากต่างประเทศ
• F0604 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว

การประยุกต์ใช้
ความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจ

สีเขียวอย่างยั่งยืน
เพ่ิมขึ้น

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

V01 องค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

• F0101 องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

• F0102 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่
เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม รองรับ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

• F0103 องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ทางบก ทางน้ า ทางทะเลให้มี       
ความสมดุลตามระบบนิเวศ

• F0104 การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ มลพิษ 
และภัยพิบัติจากธรรมชาติ

• F0105 การสร้างความมัน่คงด้านน้ าส าหรับ
ทุกภาคส่วน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

เป้าหมาย                           ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย230401

กรมพัฒนา
ที่ดิน

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ*

การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
แห่งประเทศ

ไทย

กรม
หม่อนไหม*

สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน

(องค์การ
มหาชน)

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ*

ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย*

ส านักงาน
ปรมาณู
เพื่อสันติ

ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์
กรมประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ 
(X) ปี 65

Va
lu

e 
Ch

ain

V01 การท าวิจัยพื้นฐาน
และการวิจัยชั้นแนวหน้า V02 นักวิจัยอาชีพ

V03 ระบบการสร้าง
ความเป็นเลิศ

V04 การดูดซับองค์ความรู้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

• F0101 การท าวจิัยพ้ืนฐานด้านวทิยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์

• F0102 การวิจัยชัน้แนวหน้า (Frontier research)
โดยเน้นสาขาทีเ่ปน็จุดแข็งของประเทศ 
สาขาที่ทา้ทายเพื่อปอ้งกันภัยคุกคาม
รับมือความเสี่ยงและสร้างโอกาสเพื่อ
อนาคต 

• F0103 งานวจิัยที่มาตรฐานสากลได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

• F0201 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยขั้น
พื้นฐานและแนวหน้า

• F0202 หลักสูตรเพื่อพัฒนางานวิจัยแนวหน้า 
(Frontier)

• F0203 แรงจูงใจส าหรับการท าวจิัยขัน้พื้นฐาน

• F0301 การสร้างทีมวิจยัทีเ่ป็นเลิศ สามารถ
รองรับ และต่อยอดเป็นผู้น า
เทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน

• F0302 ระบบพี่เลี้ยงส าหรับนักวิจัย (Mentor)

• F0303 การสร้างผลงานวิจัยค้นพบใหม่ 
การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
ต้นแบบ

• F0401 การแลกเปลี่ยนงานวจิัย กับ
ต่างประเทศ Global 
Partnership

• F0402 การดึงดูดนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ชั้นเลิศเขา้มาท างานในประเทศ

• F0403 การสร้างโอกาสการเคลื่อนย้าย
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
ประเทศ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

• F0501 ความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างสถาบัน ศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนางานวจิัยร่วมกัน

• F0504 การแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชง้านร่วมกัน• F0502 การร่วมทุนระหว่างรัฐกันเอกชน 

• F0503 การเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มลูเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวจิัย

ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถของ

เทคโนโลยีฐานทั้ง 4

ด้านทัดเทียมประเทศ

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนย่อย 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนนุในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย                           (1) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น230501

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ 
(X) ปี 65

Va
lu

e 
Ch

ain

• F0101 การเช่ือมโยงฐานข้อมูลวิจัยระหว่างหนว่ยงานเก่ียวขอ้ง

• F0102 การพัฒนาฐานขอ้มูลที่ Real time ทันสมัย / ปลอดภัย 

• F0103 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

• F0104 การพัฒนาฐานข้อมลูกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการ
น าไปใชป้ระโยชน์

V04 มาตรฐานการวิจัย

V01 ฐานข้อมูลการวิจัย V02 โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ V03 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ NQI

V05 บุคลากร

• F0201 ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบทีม่ศีักยภาพรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมสังคมที่ส าคัญ

• F0202 สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ/
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี 

• F0203 การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล
• F0204 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดการ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

• F0301 การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิเคราะห์ 
และทดสอบมาตรฐาน

• F0302 การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
ให้ท างานเปน็ระบบเดียวกันและมีความเปน็สากล

• F0303 การบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่ครบถว้นเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ประโยชน์

• F0304 การสร้างศักยภาพและความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (MSTQ)

• F0401 การก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัย
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการ (ELSI)

• F0402 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการวิจัยไปใช ้
เพื่อให้เป็นทีย่อมรับ

• F0403 การก ากับ ตรวจสอบและรับรอง การรักษามาตรฐาน
ในกระบวนการด าเนินงานวิจัย

• F0501 การผลิตบุคลากรวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเชิงสังคมและพื้นที่

• F0502 คุณภาพบุคลากรที่เทา่เทียมระดับโลก

• F0503 หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

• F0504 เครือข่ายความร่วมมอืของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย
• F0505 การสร้างเส้นทางอาชพีนักวิจัย
• F0506 ระบบวางแผนการผลิต ดึงดูดและใช้ประโยชน์ก าลังคน

ผู้มีศักยภาพสูง

จ านวนโครงสร้าง
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

ที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนา

ประเทศเพ่ิมขึ้น

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

• F0205 การบริหารจัดการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานที่มอียู่อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนย่อย 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนนุในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย                           (2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น230502

ส านักปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

ส านักงานสภานโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ* หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is 
(ปี 61 – 64) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65

Va
lu

e 
Ch

ain

V02 การสร้างแรงจูงใจ
และการปลดล็อคข้อจ ากัด

V01 การพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
(Innovation Driven Enterprise)

V03 กลไกการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย

• F0101 การสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่
ผู้ประกอบการ (Innovation capacity)

• F0102 การพัฒนาแนวคิดของผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial mindset) และ
วัฒนธรรมนวัตกรรม (innovation culture)

• F0103 การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ

• F0104 การสร้างระบบนเิวศเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ
และการเชื่อมโยงกับนักลงทนุ

• F0105 การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัย (Talent 
mobility)

• F0201 การปรับแก้และพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจัย

• F0202 การพัฒนามาตรการทางการเงนิและการคลัง
เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

• F0203 การสร้างมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัย
คุณภาพสูง

• F0301 การยกระดับ/ศักยภาพการจัดการสิทธิ
เทคโนโลยี (Technology Licensing) และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)

• F0302 การสร้างผู้จัดการนวัตกรรม
• F0303 การสร้างกลไกเชือ่มโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยี

• F0304 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual property)

• F0306 การเร่งรัดกระบวนการขอสิทธิบัตร 
• F0307 กลไกการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย 

มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน 

สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชน

ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

• F0305 การเพ่ิมจ านวนสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร


