


จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

5. เศรษฐกิจ
 BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value 

Added) 1. มีการปรับเปล่ียนพืน้ที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกบัพืน้ที่ไปสู่การ
ปลูกพืชเล้ียงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง
2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย 
3. มีการขยายพืน้ที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้่าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอยา่ง
เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถงึ และเป็นธรรม
4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร
5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเขม้แขง็และส่งเสริมให้เกดิผู้ให้บริการด้านการ
จัดการสมัยใหม่
6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
7. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเขา้ถงึขอ้มูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์
จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม
8. เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อตุสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกจิชีวภาพตามแนวทาง BCG

26 โครงการ
จาก 15 หน่วยงาน

        1,492,625,590
25 โครงการ

จาก 13 หน่วยงาน
1,671,675,490        

2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมการเขา้ถงึเพือ่ใช้ประโยชน์
จากระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ส่าหรับ
เกษตรกรและการวางแผนการจัดการการเกษตร
เพิม่มูลค่า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน (ส่านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)            155,500,000

 BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง

1. การขบัเคล่ือน Happy Model
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ส่งเสริมด้านที่พัก
4. เพิม่ขดีความสามารถด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์
5. สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส่าราญทางน้่า 10 โครงการ

จาก 5 หน่วยงาน
89,960,300            

35 โครงการ
จาก 8 หน่วยงาน

        1,243,055,020

2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy CBT) (องค์การบริหาร
การพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพือ่การท่องเที่ยวอยา่ง
ยั่งยนื (องค์การมหาชน))

           137,500,000

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชือ่กิจกรรมปฏิรูป
ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรับจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชือ่กิจกรรมปฏิรูป
ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรับจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

 BR0503 การเพิม่โอกาสของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กในอตุสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย

1. การเขา้ถงึแหล่งเงินทุนของ SME
2. การเพิม่ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกจิ SME ด้วยเทคโนโลยแีละดิจิทัล
3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup
4. การเพิม่ขึ้นของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 
5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

7 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

            64,567,500
32 โครงการ

จาก 9 หน่วยงาน
2,599,152,500        

1 โครงการ คือ โครงการสร้างขดีความสามารถ
ของภาคอตุสาหกรรมในการรับการปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและยกระดับมาตรฐาน
เพือ่การส่งออกของภาคอตุสาหกรรมไทย 
(ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ)

42,500,000            

 BR0504 การเป็นศูนยก์ลางด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment 
Center)

1. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพือ่สร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนยก์ลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
3. การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเขา้มาในประเทศ
ไทย
4. การอ่านวยความสะดวกให้แกธุ่รกจิการเงิน การประกนัภัยและการบริการ

7 โครงการ
จาก 5 หน่วยงาน

56,789,400         
4 โครงการ

จาก 4 หน่วยงาน
62,101,900         

 BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพือ่เป็นพลังใน
การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการ

สร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดในอนาคต 
(Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีส่าหรับสถานศึกษาในก่ากบัของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง
2. ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส่าหรับคนที่
ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิตและบริการอยา่งยั่งยนื
4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

7 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

        1,360,338,400
28 โครงการ

จาก 15 หน่วยงาน
3,610,396,000        

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



แผนการปฏิรูปประเทศด้าน เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1 
(Big Rock)

การสร้างเกษตรมลูค่าสงู BR0501
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดบัรายไดภ้าคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลติภณัฑ์ชวีภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอตุสาหกรรม
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่3 (MS3)
เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่4 (MS4)
เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยที ่5 (MS5)
เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทัง้พืช ปศุสัตว ์ประมง ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีการปรับเปลีย่นพ้ืนทีจ่ากการท าเกษตรมูลค่าต่ า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนทีไ่ปสูก่ารปลูกพืชเลีย้งปศุสัตว์ และประมงทีม่ีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 64

มีการสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการเพือ่ขายสินค้าในราคาทีสู่งขึน้ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มีการขยายพ้ืนทีช่ลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัว่ถึง และเป็นธรรม ม.ค. 64 - ก.ย. 65
บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุพื์ช พันธุส์ัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ม.ค. 64 - ก.ย. 65
จัดหาพันธุพ์ืช และพันธุสั์ตวคุ์ณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - พ.ย. 65

พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพือ่บริหารจัดการการผลิตให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนางานวจิัย ปรับปรุง และจัดหาพันธุพ์ืช พันธุสั์ตว ์พันธุพ์ืชอาหารสัตวใ์ห้มีคุณภาพดี ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่6 (MS6)
เป้าหมายยอ่ยที ่6.1 (MS6.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่6.2 (MS6.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่6.3 (MS6.3)

เป้าหมายย่อยที ่7 (MS7)
เป้าหมายยอ่ยที ่7.1 (MS7.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่7.2 (MS7.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่7.3 (MS7.3)

เป้าหมายย่อยที ่8 (MS8)
เป้าหมายยอ่ยที ่8.1 (MS8.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่8.2 (MS8.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่8.3 (MS8.3)

สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตทีม่ีมาตรฐานแก่เกษตรกรเพือ่พัฒนาเป็น Smart Farmer ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและหาตลาดใหม่ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมเกษตรกรในการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพือ่ให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสูอุ่ตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมการเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ ก.ย. 64 - ต.ค. 65

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

ส่งเสริมการท าปศุสัตวแ์ละการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าอินทรียเ์พือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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

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 MS1.5  

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 
MS8 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

กรมการข้าว BR0501001 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
(Smart Big 
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ได้ปริมาณผลผลิต
ต่อไร่สูงขึน้ ต้นทุนการผลิตทีต่่่าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 458,662,600.0      โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1 ด้านเศรษฐกิจ

กรมการค้าภายใน BR0501002 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าอินทรีย์ 
ปี งปม. 2564

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธรุกิจ
สินค้าอินทรียเ์พิม่ขึน้ ร้อยละ 3 จากปีง
ปม.2563

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

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501003 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์  ปี งปม. 
2565

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธรุกิจ
สินค้าอินทรียเ์พิม่ขึน้ 
ร้อยละ 3 จากปี งปม.2564

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

2565

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501004 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ปี 
งปม.2564

มูลค่าการจ่าหน่ายผลไม้เพิม่ขึน้ ร้อยละ 
5 จากปีฐาน (2559)

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

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501005 โครงการส่งเสริมการ
เพ่ิมศักยภาพตลาด
ผลไม้ ปี งปม. 2565

มูลค่าการจ่าหน่ายผลไม้เพิม่ขึน้ ร้อยละ 
5 จากปีฐาน (2559)

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

2565

MS2.1
MS6.2

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

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธรุกิจ 
Farm Outlet เพิม่ขึน้ ร้อยละ 3 จาก
ปีงปม.2563

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

MS2.1
MS6.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

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

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธรุกิจ 
Farm Outlet เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 3 จากปีงปม.2564

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

2565

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน BR0501008 โครงการบริหาร
จัดการน้ า พัฒนา
แหล่งน้ าและเพ่ิม
พ้ืนทีช่ลประทาน

พืน้ทีช่ลประทานได้รับการบริหาร
จัดการ/ปริมาตรเก็บกักน้่าเพิม่ขึน้/พืน้ที่
ชลประทานเพิม่ขึน้

พ.ย.63 - ก.ย.65  งบประมาณ
โครงการทีส่นับสนุน
พืน้ทีเ่ป้าหมายของ

กระทรวง

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 1 - MS 4 
และ MS 8

ด้านเศรษฐกิจ

กรมประมง BR0501009 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนทีไ่ด้รับการบริหารจัดการด้าน
ผลผลิตสินค้าประมง 80 แห่ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,428,000.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.2

กรมประมง BR0501010 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนทีไ่ด้รับการบริหารจัดการด้าน
ผลผลิตสินค้าประมง 100 แห่ง

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

MS2.2

กรมประมง BR0501011 โครงการผลิตและ
ขยายสัตว์น้ าพันธุด์ี 
กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสัตว์น้ าพันธุด์ี

กระจายลูกพันธุสั์ตวน์้่าพันธุดี์สู่ภาคการ
ผลิต 12 ชนิดพันธุ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 25,428,100.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS4.2

กรมประมง BR0501012 โครงการผลิตและ
ขยายสัตว์น้ าพันธุด์ี 
กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสัตว์น้ าพันธุด์ี

กระจายลูกพันธุสั์ตวน์้่าพันธุดี์สู่ภาคการ
ผลิต 13 ชนิดพันธุ์

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

MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

กรมประมง BR0501013 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้่า 
7,800 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,889,200.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS6.2

กรมประมง BR0501014 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้่า 
8,900 ราย

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

MS6.2

กรมประมง BR0501015 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์และสินค้า
บ่งชีท้างทาง
ภูมิศาสตร์ (ประมง)

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

MS4.3

กรมประมง BR0501016 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง 
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตกุง้
ก้ามกรามและสัตวน์้่าอืน่ 7,350 ราย

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

MS6.2

กรมประมง BR0501017 โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยัง่ยืน 
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้่าอินทรีย ์500 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6,766,900.0         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS8.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

กรมประมง BR0501018 โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้่าอินทรีย ์2,200 ราย

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

MS8.2

กรมประมง BR0501019 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท่าการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ประมง) 75 แปลง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 29,976,100.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมประมง BR0501020 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท่าการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ประมง) 100 แปลง

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

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501021 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารสัตว์, ยกระดับมาตรฐานการ
เล้ียงสัตว์, ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตวเ์พือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต และการ
จัดการข้อมูลฟาร์ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,270,400.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501022 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารสัตว์, ยกระดับมาตรฐานการ
เล้ียงสัตว์, ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตวเ์พือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต และการ
จัดการข้อมูลฟาร์ม

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

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501023 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม
เครือ่งจักรกลและ
อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
ส่ารองเสบียงสัตวข์องเกษตรกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        14,525,000.0 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

กรมปศุสัตว์ BR0501024 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม
เครือ่งจักรกลและ
อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
ส่ารองเสบียงสัตวข์องเกษตรกร

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

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501025 โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรือ่ง

เพือ่พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ, 
Young Smart Farmer

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,335,200.0         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501026 โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรือ่ง

เพือ่พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ, 
Young Smart Farmer

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 27,561,400.0       เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501027 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกร

เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตวท์ัง้ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,431,800.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS7.3

กรมปศุสัตว์ BR0501028 โครงการจัดท าข้อมูล
เกษตรกรแห่งชาติ

เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตวท์ัง้ประเทศ

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

MS7.3

กรมพัฒนาทีด่ิน BR0501029 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

พืน้ทีส่่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้รับการพัฒนาทีดิ่น จ่านวน 74,500 ไร่

ม.ค.-ก.ย. 64 59,364,400.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1 ด้านเศรษฐกิจ

กรมพัฒนาทีด่ิน BR0501030 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

พืน้ทีส่่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้รับการพัฒนาทีดิ่น จ่านวน 220,000 
ไร่

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

MS2.1 ด้านเศรษฐกิจ

กรมวิชาการเกษตร BR0501031 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ผลิตพันธุ์
พืชและปัจจัยการ
ผลิต

เกษตรกรได้พันธุพ์ืชและปัจจัยการผลิต
ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้ในการ
ผลิตพืช เพือ่ลดต้นทุนการผลิต เพิม่
ผลผลิต มีคุณภาพ และเหมาะสมกับ
สภาพพืน้ที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65 198,804,600.0      โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

กรมวิชาการเกษตร BR0501032 โครงการสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรชีวภาพสูเ่ชิง
พาณิชย์ กิจกรรม
การแปรรูปวัตถุดิบ
พืชสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน

เกษตรกรสามารถน่าพืชสมุนไพรซ่ึงเป็น
พืชเศรษฐกิจตามสภาพแวดล้อมของแต่
ละพืน้ที ่มุง่สู่การแปรรูปเพือ่ป้อนใน
ตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เวชส่าอาง เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ขึน้

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

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0501033 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

  พืน้ทีก่ารเกษตรได้รับการพัฒนาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไม่น้อยกวา่ 1,857 แปลง แปลงใหญ่
ร้อยละ 80 มีการลดต้นทุนการผลิตและ
ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิม่ขึน้

ต.ค.63 - ก.ย.64 425,938,600.0      โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0501034 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกรให้
เข้าสูร่ะบบการผลิต
เกษตรแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 150 แห่ง
ผลลัพธ ์รายได้จากการด่าเนินธรุกิจด้าน
สินค้าเกษตรของเป้าหมายเพิม่ขึน้ร้อยละ
 3

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

MS5.2

กรมหม่อนไหม BR0501035 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม 
มีต้นทุนการผลิตทีเ่หมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ขึน้ รวมทัง้ผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาส
ในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรทีผ่ลิต
แบบแปลงใหญ่ 31 แปลง แปลงใหม่ ปี 
64 จ่านวน 6 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่
ผลผลิตเฉล่ียได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64 7,612,100.0         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1
MS4.1

ด้านเศรษฐกิจ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

กรมหม่อนไหม BR0501036 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม 
มีต้นทุนการผลิตทีเ่หมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ขึน้ รวมทัง้ผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาส
ในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรทีผ่ลิต
แบบแปลงใหญ่ 41 แปลง แปลงใหม่ ปี 
65 จ่านวน 1 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10

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

MS2.1
MS4.1

การยางแห่งประเทศไทย BR0501037 โครงการเพ่ือ
สนับสนุนงาน
ด้านตลาด

สามารถมีการซ้ือขายยางก้อนถ้วย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64 1,549,330.0         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.2
MS8.1

การยางแห่งประเทศไทย BR0501038 โครงการการจัดท า
ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001
 ของสถาบัน
เกษตรกรทีไ่ด้รับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรทีผ่ลิตยางแผ่นรมควนั/
ยางแผ่นรมควนัอัดก้อน/ยางเครปและ
จุดรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จ่านวนรวม 8 กลุ่ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5,340,160.0         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.2
MS8.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501039 โครงการปฏิรูป
การเกษตรไทยเพ่ือ
การขับเคลือ่น
เกษตรกรรมมูลค่าสูง

1. สามารถพัฒนาเกษตรกรรมต้นแบบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
มูลค่าสูงทีเ่หมาะสมขึน้มาได้ จากการ
ท่างานร่วมกันของเครือข่าย
2. เกษตกรหรือผู้ทีส่นใจสามารถเข้า
เรียนรู้และพัฒนาทักษะวชิาชีพเพือ่
น่าไปประกอบอาชีพได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติทีดี่ต่อ
เกษตรกรรมต้นแบบและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูงให้กับ
เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ได้
4. สามารถช่วยเชียวยาผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการขับเคล่ือน
ด้วยอาชีพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

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

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501040 โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงเพ่ือใช้
ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ส าหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการจัดการ
การเกษตรเพ่ิมมูลค่า

1. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรและใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบช่วยการตัดสินใจใน
การวางแผนผลิตสินค้าเกษตรต้ังแต่การ
เลือกปัจจัยการผลิต ปฏิทินกิจกรรม 
การแปรรูปและแหล่งจ่าหน่าย
3. เพิม่ช่องทางของการจ่าหน่ายผลิตผล
การเกษตรออนไลน์แก่เกษตรกร
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มทีพ่ัฒนาขึน้เพือ่การช่วยวาง
แผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร
ของประเทศเพือ่การวางแผน คาดการณ์
 และพยากรณ์การเกษตรไทย

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ่าเป็น)

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง 
(องค์การมหาชน)

BR0501041 โครงการพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ 
(smart farmer) 
บนพ้ืนทีสู่ง

ตัวชีว้ดั 1 จ่านวนเกษตรกรต้นแบบที่
ยกระดับการเกษตรแบบด้ังเดิมสู่การท่า
การเกษตรแบบสร้างมูลค่า 220 ราย
ตัวชีว้ดั 2 ตัวชีว้ดั 2 เกษตรกรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสามารถ
เผยแพร่ผลงานของตนเอง และเป็น
ตัวแทนของหน่วยงานในการกระจาย
องค์ความรู้แก่เกษตรกรอืน่ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 10

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,420,000.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.2

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร BR0501042 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล
ของรัฐ

 - แพลตฟอร์มฐานข้อมูลการเกษตร ม.ค. - ก.ย. 2564 41,590,000.0       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS7.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม BR0501043 โครงการยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรม

เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
จากวตัถุดิบหลักในประเทศ ให้มีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
ตรงต่อความต้องการของตลาดทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ

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

MS8.3

ส านักงานการปฏิรูปทีด่ิน
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0501044 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย 40 แปลง 
ตัวชีว้ดัเชิงปริมาณ : พืน้ทีใ่นเขตปฏิรูป
ทีดิ่นทีไ่ด้รับการพัฒนาตามแนวทาง
ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ่านวน 40
 แปลง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์
และมีรายได้เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ ์: มูลค่าผลผลิตของสินค้า
เกษตรในเขตปฏิรูปทีดิ่นเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 3 (วดัผลแปลงทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ ปีที ่3)

15 ม.ค. 64 - 
30 ก.ย. 64

       44,277,600.0 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1  - ด้านเศรษฐกิจ
 - หัวข้อ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอ่านาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เป้าหมาย มีเครือข่าย
ธรุกิจชุมชน
- ขัน้ตอนการ
ด่าเนินการ: 
1. สร้างธรุกิจระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธรุกิจ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ด่าเนินการ: การ
รวมกลุ่ม ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานการปฏิรูปทีด่ิน
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0501045 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย 55 แปลง 
ตัวชีว้ดั เชิงปริมาณ : พืน้ทีใ่นเขตปฏิรูป
ทีดิ่นทีไ่ด้รับการพัฒนาตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่จ่านวน 
55 แปลง
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรทีผ่่านการฝึกอบรมน่า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธทิางการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ ์: มูลค่าผลผลิตของสินค้า
เกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปทีดิ่น 
เพิม่ขึน้ไม้น้อยกวา่ ร้อยละ 5  (วดัผล
แปลงทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ปีที ่3)

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65

       61,491,400.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1  - ด้านเศรษฐกิจ
 - หัวข้อ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้างพลัง
อ่านาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เป้าหมาย มีเครือข่าย
ธรุกิจชุมชน
- ขัน้ตอนการ
ด่าเนินการ: 
1. สร้างธรุกิจระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธรุกิจ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ด่าเนินการ: 
การรวมกลุ่ม ส่งเสริม
การ
รวมกลุ่มฯ

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

BR0501046 โครงการส่งเสริม
อ้อยพันธุด์ีของ
ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทรายสู่
เกษตรกรชาวไร่อ้อย

อ้อยพันธุดี์สายพันธุใ์หม่ของส่านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทราย
พัฒนา น่าปลูกขยายไม่น้อยกวา่ 
940,000 ต้นกล้า และเกษตรกรชาวไร่
อ้อยน่าอ้อยพันธุดี์สายพันธุใ์หม่ที่
ส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้่าตาลทรายพัฒนาไปปลูกขยาย จ่านวน
 450/450 ราย/ไร่

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

MS4.2 ด้านเศรษฐกิจ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501047 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่า
สูงระดับหมูบ่้าน

 ผลลัพธ ์: เกษตรกรระดับหมูบ่้านได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาและดูแลอยา่งใกล้ชิด
 จากกลไกอาสาสมัครเกษตร และ
คณะกรรมการหมูบ่้าน และทีมบูรณา
การในระดับพืน้ที ่ส่งผลให้เกษตรกรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพสูงขึน้ มีการปรับเปล่ียน
ไปสู่การท่าการเกษตรทีเ่หมาะสมกับ
พืน้ที ่ลดต้นทุนการผลิต เพิม่
ประสิทธภิาพการผลิต ผลผลิตผ่านการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และมี
รายได้เพิม่ขึน้ ส่งผลต่อ GDP  ภาค
เกษตรเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.8 และลดความ
เหล่ือมล่้าของรายได้ในภาคเกษตร 
ตัวชีว้ดั
1) ทุกหมูบ่้านจ่านวน 75,032 แห่งท่า
การเกษตรมูลค่าสูงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของการเกษตรในหมูบ่้าน
2) เกษตรกรในหมูบ่้านมีรายได้เพิม่ขึน้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3.8

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ่าเป็น)

MS 1-8

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0501048 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล
ของรัฐ

1) ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพือ่การ
แลกเปล่ียนข้อมูลทางด้านการเกษตร 1 
ระบบ
2) เคร่ืองมือตรวจสอบเอกสารสิทธิแ์ละ
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กรมส่งเสริม
การเกษตร 1 ระบบ

ต.ค.63 - ก.ย.64        29,104,000.0 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS7.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0501049 โครงการบูรณาการ
ระบบข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรและจัดท า
ข้อมูลทางด้าน
การเกษตรแบบเปิด
เชือ่มโยงกับ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ

1) ปรับปรุงเพิม่ความสามารถชุด
โครงสร้างมาตรฐานเพือ่การแลกเปล่ียน
ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ADX 
dataset) 
2) ส่วนต่อประสานเชือ่มโยงข้อมูล

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

MS7.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501050 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ปรับ
เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเพิม่ขึน้
 (5 แห่ง)

ต.ค.63 - ก.ย.64 9,423,500.0         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501051 DGTFarm : ตลาด
สินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างช่องทางซ้ือขาย
สินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.63 - ก.ย.64 2,708,000.0         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 5.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501052 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ปรับ
เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเพิม่ขึน้
 (6 แห่ง)

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

MS 2.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501053 DGTFarm : ตลาด
สินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างช่องทางซ้ือขาย
สินค้าเกษตรระบบออนไลน์

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

MS 5.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501054 การพัฒนาความรู้
เกษตรกร
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร

เกษตรสามารถปลูกพืชสมุนไพรได้ตาม
มาตรฐาน

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

MS 8.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวข้อง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

BR0501055 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู ่Smart 
Farmer

จ่านวนเกษตกรโคนมทีผ่่านเกณฑ์ DPO 
Smart Farmer จ่านวน 1,150 ฟาร์ม
ในปี 2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          1,200,000.0 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS6.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

BR0501056 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู ่Smart 
Farmer

จ่านวนเกษตกรโคนมทีผ่่านเกณฑ์ DPO 
Smart Farmer จ่านวน 2,000 ฟาร์ม 
ในปี 2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65          1,200,000.0 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS6.1



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

 - กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

BR0502

 - องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน 
(องค์กำรมหำชน)



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้ขอ้มูล หรือการถา่ยทอดเกี่ยวกบัโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4) สร้างเร่ืองราวสร้างสรรค์ (Creative Content) เกี่ยวกบัโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข 

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.5 (MS1.5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.3 (MS4.3) จดัท าเอกสารสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิ์อื่นๆ ให้เป็นสากล 

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.4 (MS4.4) แกไ้ขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อยา่งจริงจงั โดยก าหนดหน้าที่การปราบปรามของหน่วยงานรัฐให้ชดัเจน 

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.5 (MS4.5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

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

ผลักดันให้โรงแรมหรือที่พักนอกระบบ จดทะเบียนในระบบให้มากที่สุด ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษาความเหมาะสมในการหาแนวทางหรือมาตรการรองรับธุรกจิเกี่ยวกบัเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Ecomomy) 
จากดิจทิัลแพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ก.ย.65

สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า

การลดความซ  าซ้อนเพื่อ านวยความสะดวกในการท าธุรกจิให้ผู้ประกอบการ

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

สง่เสริมดา้นที่พัก ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

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

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

การขบัเคล่ือนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่การปฏบิัติในพื นที่จริง ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

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

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

ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

พัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสขุภาพ



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แกอ่ตุสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht) 

เร่งผลักดันยทุธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส าราญ (Cruise) 

MS1.2, MS1.3, MS1.4, MS2.2, MS3.2, MS4.1, MS4.2 และ MS5.2 ปี2565-2566                   
MS1.1  MS1.5  

MS1 MS2 MS3 MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมการท่องเที่ยว BR0502001 โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยสีำสนเทศ
กลำง เพื่อพัฒนำ 
E-service บริกำร
ประชำชนและพัฒนำ
ฐำนขอ้มูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของ
ประเทศ ระยะที่ 1

กรมกำรท่องเที่ยวมีขอ้มูลและระบบ
สำรสนเทศที่มีควำมมั่นคงปลอดภยั น่ำ 
เชื่อถอื และมี เสถยีรภำพในกำรท ำงำน 
บุคลำกรของกรมกำรท่องเที่ยวสำมำรถ
ใชง้ำนระบบฐำนขอ้มูลกลำงในกำร
ท ำงำน และสำมำรถให้บริกำรประชำชน
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจบุัน
และต่อเนื่อง

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65

48,395,000           เสนอต้ังงบใน
ปีงบประมำณ 2565

MS 1.5

กรมการท่องเที่ยว BR0502002  โครงกำรส่งเสริม
และยกระดับที่พักนัก
เดินทำง (Home 
Lodge)

๑. ชมุชน ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและ
ขนำดกลำง ที่ให้บริกำรด้ำนที่พักเขำ้ใจ
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของที่พักนัก
เดินทำง (Home Lodge) จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ คน
๒. สถำนประกอบกำรสำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพกำรให้บริกำรที่พักให้มีคุณภำพ
มำกขึ้น จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ แห่ง

๑ ตุลำคม ๒๕๖๓  -
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔

6,323,500            งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี ๒๕๖๔

MS 3.1

กรมการท่องเที่ยว BR0502003 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเพื่อ
ยกระดับชมุชนเพื่อ
เขำ้สู่มำตรฐำน

ชมุชนท้องถิ่น โฮมสเตย ์และแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพเพื่อเขำ้สู่มำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยวไทย และมำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชน ตลอดจนมีองค์
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวมำกขึ้น ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ คน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ -
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

11,000,000           ค ำขอ งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 3.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมการท่องเที่ยว BR0502004 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับ
ผู้ประกอบกำรเพื่อ
เขำ้สู่มำตรฐำน

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ และเสริมสร้ำงขดี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัได้มำกขึ้น 
ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ คน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ -
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔

7,500,000            งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี ๒๕๖๔

MS 1.3

กรมการท่องเที่ยว BR0502005 โครงกำรพัฒนำ
เส้นทำงปลดทุกข์
เติมสุข

๑. สถำนประกอบกำร แหล่งท่องเที่ยว 
และชมุชน ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรให้บริกำรห้องน้ ำสำธำรณะให้
ถกูต้องตำมหลักสุขอนำมัยจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ ๕๐๐ คน
๒. นักท่องเที่ยวมีควำมเชื่อมั่นในควำม
สะอำด ปลอดภยั และเพียง พอของ
ห้องน้ ำสำธำรณะในกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวภำยในประเทศ

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ -
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

5,000,000            ค ำขอ งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.3

กรมการท่องเที่ยว BR0502006 โครงกำรพัฒนำ
อำหำรสมุนไพรและ
กญัชำส ำหรับชมุชน

๑. พัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชงิ
อำหำรท้องถิ่นในชมุชนให้เกดิอตัลักษณ์
และมีมูลค่ำเพิ่ม                           
๒. ชมุชน มีศักยภำพและองค์ควำมรู้
เพิ่มมำกขึ้นสำมำรถพัฒนำตนเองได้

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ -
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

3,000,000            ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.2 หมำยเหตุ : ขอให้เพิ่ม
กำรเล่ำเร่ืองอำหำร

ประเภทนี้ดีต่อสุขภำพ
อยำ่งไร

กรมการท่องเที่ยว BR0502007 โครงกำรพัฒนำ
ยกระดับมำตรฐำน
กำรให้บริกำรของ
บุคลำกรกำร
ท่องเที่ยวไทยเพื่อ
รองรับกำรท่อง เที่ยว
วิถใีหม่ (New 
Normal)

ผู้ประกอบกำร บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว และชมุชนท่องเที่ยว ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรให้บริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยววิถใีหม่ (New Normal)

๑ ตุลำคม ๒๕๖๓-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๔

66,681,600           เงินกู้ภำยใต้ พ.ร.ก. MS 1.3 หมำยเหตุ : ขอเพิ่ม
หัวขอ้ผู้สัมผัสอำหำร 

และผู้ประกอบกำรต้อง
เสนอว่ำท้องถิ่นมีอะไรที่
เป็น Happt Model



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมการท่องเที่ยว BR0502008 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับ 
ผู้ประกอบกำรเพื่อ
เขำ้สู่มำตรฐำน

จดัท ำหลักสูตรเพื่อใชใ้นกำรอบรมผู้ให้
บริกำรที่สัมผัสนักท่องเที่ยวโดยตรง ให้
สำมำรถบริกำรด้วยควำมสะอำด 
ปลอดภยั เป็นธรรม รองรับวิถใีหม่ New
 Normal

๑ ตุลำคม ๒๕๖๓-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๔

3,000,000            งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี ๒๕๖๔

MS 1.3

กรมการท่องเที่ยว BR0502009  โครงกำรส่งเสริม
และยกระดับ
ศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว

๑. อบรมผู้ให้บริกำรที่สัมผัสนัก 
ท่องเที่ยวโดยตรง ให้สำมำรถบริกำร
ด้วยควำมสะอำด ปลอดภยั เป็นธรรม 
รองรับวิถใีหม่ New Normal
๒.บุคลำกรภำครัฐ รัฐวิสำหกจิ ที่มี
ภำรกจิในกำรบริกำรนักท่องเที่ยวให้มี
องค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรและกำร
ให้บริกำรนักท่องเที่ยว
3.ชมุชนท่องเที่ยวมีควำมรู้ ทักษะในกำร
ตกแต่งสถำนที่ ที่พัก และส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกตำมอตัลักษณ์ของพื้นที่

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๕

34,097,000           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.3

กรมการท่องเที่ยว BR0502010 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวสู่มำตรฐำน
อำเซียน

บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวได้รับกำร
พัฒนำและยกระดับศักยภำพสู่
มำตรฐำนอำเซียน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๕

34,059,020           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมการท่องเที่ยว BR0502011 โครงกำรกำร
ด ำเนินกำรเพื่อ
รองรับกำรประกำศ
เขตพื้นที่เพื่อกำร
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
หรือชมุชน

๑. มีพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชมุชนได้รับกำร
ตรวจประเมินเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ พื้นที่
๒. บุคลำกรในท้องถิ่นหรือชมุชน ซ่ึงจะ
ได้รับกำรประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพัฒนำให้เตรียมควำม
พร้อมเพื่อเป็นมัคคุเทศกท์้องถิ่น จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ คน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๕

1,485,280            ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.3

กรมการท่องเที่ยว BR0502012 โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเพิ่มขดี
ควำมสำมำรถของ
ธุรกจิน ำเที่ยว
มัคคุเทศก ์และผู้น ำ
เที่ยว เพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยววิถใีหม่

๑.มีเส้นทำงกำรน ำเที่ยวของผู้ประกอบ
ธุรกจิน ำเที่ยวและมัคคุเทศก ์รองรับกำร
ท่องเที่ยววิถใีหม่จ ำนวน ๕ เส้นทำง
๒. ผู้ประกอบธุรกจิน ำเที่ยว มัคคุเทศก ์
ผู้น ำเที่ยว และผู้อยู่ในธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง 
ได้รับกำรฝึก อบรม พัฒนำองค์ควำมรู้ 
เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยววิถใีหม่ จ ำนวน
 ๑๐ เร่ือง/หลักสูตร จ ำนวน ๑,๐๐๐  คน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๕

17,000,000           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.3 หมำยเหตุ : ปรับเพิ่ม
เส้นทำงท่องเที่ยว 

Happy Model 2. ให้
ใชค้ ำว่ำโมเดลอำรมณ์ดี
มีควำมสุข (Happy 

Model) แทนค ำว่ำ วิถี
ใหม่

กรมการท่องเที่ยว BR0502013 โครงกำรกำรจดัอบรม
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำสมถรรนะ
มัคคุเทศกเ์ฉพำะทำง
ให้มีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวัตกรรม
และผลิตภณัฑ์
ทำงกำรท่องเที่ยว

อบรมพัฒนำศักยภำพมัคคุเทศก ์และ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีองค์
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยวเชงิ
สุขภำพ และสำมำรถเป็นวิทยำกรผู้สอน
ด้ำนกำรท่องเที่ยวด้ำนสุขภำพได้

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๕

2,860,920            ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมการท่องเที่ยว BR0502014 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับชมุชนเพื่อ
เขำ้สู่มำตรฐำน

ชมุชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓- 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔

9,000,000            งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี ๒๕๖๔

MS 1.2

กรมการท่องเที่ยว BR0502015 โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพกำรบริหำร
จดักำรและสร้ำง
เครือขำ่ยกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวสู่
ควำมยั่งยนื

สร้ำงเครือขำ่ยบุคลำกรในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้รับกำรพัฒนำและมีองค์
ควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดี สร้ำงควำมประทับใจต่อ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น

๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔

5,000,000            งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี ๒๕๖๔

MS 1.3

กรมการท่องเที่ยว BR0502016 โครงกำรพัฒนำอตั
ลักษณ์เมืองเพื่อ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวอยำ่ง
สร้ำงสรรค์

สร้ำง/ฟื้นฟู อตัลักษณ์ในพื้นที่เมือง/
อ ำเภอ/ชมุชน/ยำ่น ให้มีควำม
สอดคล้องกบับริบทโดยรอบ เพื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่ำจดจ ำ มีควำม
โดดเด่น

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

3,000,000            โครงกำรส ำคัญปี 
๒๕๖๕ ของ สศช.

MS 1.4

กรมการท่องเที่ยว BR0502017 โครงกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว Caravan 
and Camping

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับรถบ้ำนและ
แคมป์ปิ้งทั้งหมด พร้อมทั้งส่งเสริม
กจิกรรมและแนวทำงกำรท่องเที่ยวรถ
บ้ำนและแคมป์ปิ้งที่ค ำนึงถงึกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและกำรสัมพันธ์กบัชมุชนใน
ด้ำนกำรเศรษฐกจิและสังคมมำกที่สุด

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

20,000,000           ค ำของบ ประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 3.1 หมำยเหตุ : ควรเพิ่ม
รำยละเอยีดเร่ืองกฎที่
ควรปฏบิัติ มำตรฐำน
พื้นที่จอดรถ และกำร
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ส ำหรับนักท่องเที่ยว
ที่มำจำกต่ำงประเทศ

กรมการท่องเที่ยว BR0502018 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเพื่อ
ยกระดับชมุชน เพื่อ
เขำ้สู่มำตรฐำน

ชมุชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

5,000,000            ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมการท่องเที่ยว BR0502019 โครงกำรยกระดับ
ชมุชนโครงกำรโคก
หนองนำ โมเดล ให้
เป็นชมุชนท่องเที่ยว
ต้นแบบ

ชมุชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

5,000,000            ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.2

กรมการท่องเที่ยว BR0502020 โครงกำรศึกษำแหล่ง
ท่องเที่ยวเชงิควำม
เชื่อและจติวิญญำณ
ประเภท มูเตลู

๑. แหล่งท่องเที่ยวเชงิควำมเชื่อและจติ
วิญญำณ ซ่ึงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
สำมำรถน ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เชื่อมโยงฯ ไปใชใ้นกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ
๒. แหล่งท่องเที่ยวเชงิควำมเชื่อและจติ
วิญญำณได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ
๓. แหล่งท่องเที่ยวเชงิควำมเชื่อและจติ
วิญญำณ และพื้นที่เชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น.
๔. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ 
ที่ส่งเสริมกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ และเกดิ
กำรกระจำย

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

5,000,000            ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.2 หมำยเหตุ : หำกเปล่ียน
ชื่อโครงกำรได้ขอให้

เปล่ียนจำก มูเตลู เป็น 
ศรัทธำทัวร์

กรมการท่องเที่ยว BR0502021 โครงกำรอำบน้ ำพุ
ร้อนมำกอ่นเมือง
ท่องเที่ยววิถใีหม่ใส่
ใจสุขภำพ จงัหวัด
ระนอง

เกดิแนวทำงกำรพัฒนำพัฒนำแหล่งน้ ำพุ
ร้อนธรรมชำติที่มีมำตรฐำน สำกล และ
ถกูน ำไปเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ ำพุร้อนธรรมชำติอื่น ต่อไป

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

15,000,000           โครงกำรส ำคัญปี 
๒๕๖๕ ของ สศช.

MS 2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมการท่องเที่ยว BR0502022 โครงกำรพัฒนำ
เส้นทำงท่องเที่ยว
น้ ำพุร้อน

แหล่งท่องเที่ยวน้ ำพุร้อนและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนำและประชำสัมพันธ์

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

5,000,000            โครงกำรส ำคัญปี 
๒๕๖๕ ของ สศช.

MS 2.2

กรมการท่องเที่ยว BR0502023 โครงกำรพัฒนำขดี
ควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนักำรท่องเที่ยว
เชงิสุขภำพ

๑. ผู้ประกอบกำร ทั้งภำครัฐ เอกชน 
และบุคลำกรที่เกี่ยวขอ้ง สำมำรถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น เป็นแรงจงูใจให้นักท่องเที่ยวมำ
ใชบ้ริกำร ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ใน
ภำคกำรท่องเที่ยวและรำยได้รวมของ
ประเทศมำกขึ้น
๒. เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ให้กบัผู้ประกอบกำรให้ได้มำตรฐำน
เทียบเท่ำระดับสำกล

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕

10,000,000           โครงกำรส ำคัญปี 
๒๕๖๕ ของ สศช.

MS 2.2

กรมการปกครอง BR0502024 แกไ้ขเพิ่มเติมร่ำง
กฎกระทรวงก ำหนด
ประเภทและ
หลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกจิ
โรงแรม ....

1. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เง่ือนไขส ำหรับ
โรงแรมที่ห้องพักมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมที่มีห้องพักลักษณะเป็น
แพลอยหรือส่ิงลอยน้ ำที่อยู่ประจ ำที่
3. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมที่ห้องพักมีลักษณะเป็น
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมที่ห้องพักมีลักษณะเป็น
บ้ำนต้นไม้ รถบ้ำนและสถำนที่พักที่มี
รูปแบบพิเศษอื่นๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 0 MS 3.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

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

กจิกรรมท่องเที่ยวเชงิ
สุขภำพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ
ในพื้นที่เป้ำหมำย โดยจดัวิ่ง
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภมูิพล เขื่อนสิริกติติ์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนอบุลรัตน์ และเขื่อน
จฬุำภรณ์

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

ขอรับจดัสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเป็น)

MS 1.2

กรมสง่เสริมการเกษตร BR0502026 โครงกำร ส่งเสริม
และพัฒนำกำร
ท่องเที่ยววิถเีกษตร

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
วิถเีกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร
ให้มีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยว
 สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กบั
เกษตรกรและชมุชน และ
 เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยววิถเีกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยว
เชงิเกษตรให้ได้มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับ
ในตลำดกำรท่องเที่ยว

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

MS 1.2

กรมสง่เสริมการเกษตร BR0502027 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยว
เชงิเกษตร

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เชงิเกษตรให้มีศักยภำพในกำรรองรับ
นักท่องเที่ยว 
 เพื่อสร้ำงต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
เกษตร
เพื่อสร้ำงเครือขำ่ยด้ำนกำรท่องเที่ยวเชงิ
เกษตรให้เกดิควำมร่วมมือและเกื้อกลูกนั

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

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0502028 โครงกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชงิสุขภำพ

ผลผลิต (Output) 
1. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์ของมำตรฐำน
ธุรกจิบริกำรเพื่อสุขภำพ

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลำงบริกำร
เพื่อส่งเสริมสุขภำพ (Wellness Hub) 
2. เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเชงิเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชงิสุขภำพ ควำมงำม 
และแพทยแ์ผนไทย
3. มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิสุขภำพ 
และสร้ำงรำยได้ให้กบัประเทศไทย

เมษำยน 2564 - 
กนัยำยน 2565

3,000,000           MS 2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย BR0502029 โครงกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรท่องเที่ยวให้
มีมูลค่ำเพิ่ม
กำรด ำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
ขำย ที่มีควำมสอดคล้อง
กับ Happy Model 
และสินค้ำเสนอขำยตำม
ทิศทำงของ ททท. ได้แก่
 Gastronomy, Art & 
Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, 
Community, และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเห็นด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพื่อ
รวบรวมกระแสกำร
ท่องเที่ยว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภูมิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด

เป้ำหมำยโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงขึ้น
2 เพื่อสร้ำงสรรค์ Content สินค้ำกำร
ท่องเที่ยวในเชิงคุณค่ำ และน ำส่งให้ถึง
กลุ่มเป้ำหมำย
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำ Content
 ไม่น้อยกว่ำ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำงท่องเที่ยวศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่น่อยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่ำ 5 พื้นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจสินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model ของเจ้ำของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ
 75

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

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

1.2 ส ำรสวจและจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินศักยภำพ ควำม
น่ำสนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะท้อนคุณค่ำ/มูลค่ำเพิ่ม
 ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับ Tourism
 Trend โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและ
บริกำร Happy Model 
กินดี อยู่ดี ออกก ำลัง
กำยดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ
 ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยและสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้แก่
ด้ำนตลำดในประเทศ 
ททท. เพื่อน ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ

2.. อัตรำควำมพึงพอใจสินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model ของผู้ประกอบกำร
ธุรกิจน ำเที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 75



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

และสมุนไพรเพื่อสุขภำพ
 มำตรฐำนที่พักโฮม
เสตย์และกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพด้วยภูมิ
ปัญญำไทย เช่น นวด
ไทย สปำไทย กิจกรรม
และกำรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ร่วมกับชุมชน 
เช่น กำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนภำยใต้แนวคิด 
7Greens เที่ยวสุขใจ ใส่
ใจส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำ
และรวบรวมเพื่อท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
รักษำภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในกำรเป็น
จุดหมำยปลำยตำ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
 ที่ส ำคัญของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก 
(Tiop of Mind)
2.2 สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง
และกำรท่องเที่ยวตำม
แนวทำง Happy Model
 โดยเฉพำะบริษัทน ำ
เที่ยวในประเทศ DMC, 
กลุ่ม YEC และ Start 
Up  เป็นต้น
3.1 จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลสินค้ำ
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยว
 ตำมประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ควำมสนใจทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร (Workshop)
 เพื่อสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่สนองต่อ
แนวทำง Happy Model
 และมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย 
3.3 จัดกิจกรรม 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

3.5  จัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัย เพื่อ
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนินงำนด้ำน
ข้อมูลสินค้ำท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมกำรขำยและ
กำรตลำดของหน่วยงำน
พันธมิตรภำครัฐและ
เอกชน สภำ สมำพันธ์ 
และสมำคมที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ตลอดจนกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำนเพื่อ
ประเมินศักยภำพของ
หน่วยงำนพันธมิตร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)

BR0502030 โครงกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนินงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
จัดประชุม เพื่อประเมิน
ศักยภำพและคัดเลือก
สินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอัตลักษณ์ สะท้อน
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและ
บริกำร Happy Model 
กินดี อยู่ดี ออกก ำลัง
กำยดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ
 ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำข้อมูล สินค้ำ

เป้ำหมำย 
1. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว โดยกำรสร้ำงสรรค์เร่ืองรำว 
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำด้ังเดิม
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้ำนประเพณี 
วัฒนธรรม สถำปัตยกรรม อำหำร และวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น
2.เพื่อผลักดันให้เจ้ำของแหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนสำมำรถพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรกำรท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและทุนทำงวัฒนธรรม
3. เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของเจ้ำของแหล่ง
ท่องเที่ยว/ผู้ประกอบกำร/ชุมชนในกำรน ำ
นวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ผลผลิต
1. จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/เส้นทำงท่องเที่ยวที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของแหล่งและ
บริกำรท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว  
ด้ำนตลำดในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำง

ตุลำคม 2564 - กันยำยน
 2565

58,000,000 เสนอขอต้ังงบ ป6ี5 MS 1.2 และ
MS 1.5 

 - 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

 เจ้ำของแหล่ง ชุมชน 
หน่วยงำนพันธมิตร (Co
 Creation)   อำทิ กำร
สร้ำงสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว กำรเชื่อมโยง
เส้นทำงท่องเที่ยว 
โปรแกรมท่องเที่ยว
ตัวอย่ำงเพื่อน ำเสนอขำย
 เป็นต้น
4. กิจกรรมทดสอบ
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) 
โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ท่องเที่ยวและส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำทิ 
บริษัทน ำเที่ยว บริษัท
ทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น 
Blogger Celebrity 
เป็นต้น
5 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
และส่ือประชำสัมพันธ์

 ท่องเที่ยวที่สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy 
Modelอย่ำงน้อยร้อยละ 75



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

 Happy Model  เพื่อ
ต่อยอดกำรท ำงำนและ
เพิ่มมูลค่ำเพิ่มให้กับ
สินค้ำที่ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำร่วมงำน
ส่งเสริมกำรตลำดทั้ง
แบบ Online และ 
Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

BR0502031 โครงกำรพัฒนำศูนย์
ขอ้มูลดิจทิัลเพื่อกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ของประเทศไทย

ปรับปรุง และพัฒนำขอ้มูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชงิดิจทิัลที่มีคุณภำพ เพื่อ
ให้บริกำรแกน่ักท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

30,000,000           โครงกำรที่ได้รับกำร
จดัสรร ตำม พรบ ปี

64

MS 1.5

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

BR0502032 กำรยกระดับขอ้มูล
ดิจทิัลเพื่อกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ของไทยให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล

เพื่อยกระดับขอ้มูลดิจทิัลที่เกี่ยวกบักำร
ท่องเที่ยวและบริกำรของประเทศไทยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตำม
ขอ้ก ำหนดหรือขอ้แนะน ำขององค์กร
ระหว่ำงประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

10,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

BR0502033 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำฐำนขอ้มูล
ดิจทิัลด้ำนกำร
ท่องเที่ยว

ปรับปรุง และพัฒนำฐำนขอ้มูลกลำง 
(National Tourism Centralized 
Database for Services) 
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และระบบ
ต่ำงๆ ภำยใต้ระบบดิจทิัลเพื่อกำร
ท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

15,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

BR0502034 โครงกำรพัฒนำและ
ยกรับดับขอ้มูลเชงิ
ดิจทิัล

พัฒนำและยกระดับขดีควำมสำมำรถ
ของระบบ TIC และยกระดับกำร
เชื่อมโยงขอ้มูลจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกกระทรวงเขำ้สู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

25,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

BR0502035 เผยแพร่และสร้ำง
ควำมเขำ้ใจกำรใชค้ ำ
จ ำกดัควำมของ 
Wellness ๔ ด้ำน

หน่วยงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว เครือขำ่ย
ภำคกำรท่องเที่ยว และผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

                     -    โครงกำรที่ได้รับกำร
จดัสรร ตำม พรบ ปี

64

MS 1.1

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

BR0502036 กำรก ำหนดแนวทำง 
เพื่อรองรับธุรกจิ
เกี่ยวกบัเศรษฐกจิ
แบ่งบัน (sharing 
Economy) จำก
ดิจทิัลแพรตฟอร์ม 
อยำ่งยั่งยนื

เป้ำหมำย                                    
    ภำครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
จ ำนวน 50 คน (2 คร้ัง)                    
            ผลผลิต1. มีแนวทำงหรือ
มำตรกำรเพื่อรองรับธุรกจิเกี่ยวกบั
เศรษฐกจิแบ่งบัน (sharing Economy)
 จำกดิจทิัลแพรตฟอร์ม เชน่ Airtbnb 
หรือ Grab                          
 2. มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบทั้งกำร
ก ำกบัดูแล กำรจดทะเบียน รวมถงึกำร
จำ้งงำน          ผลลัพธ ์                  
                        ธุรกจิเกี่ยวกบั
เศรษฐกจิแบ่งบัน (sharing Economy)
 จำกดิจทิัลแพรตฟอร์ม เชน่ Airtbnb 
หรือ Grab สำมำรถกำรด ำเนินกจิกำรได้
อยำ่งเหมำะสม ถกูต้อง รัฐบำลสำมำรถ
จดัเกบ็ภำษี ท ำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น

ประจ ำปีงบประมำณ 
2565          (1 ต.ค.
 64 - 30 ก.ย. 65)

300,000              งบด ำเนินงำน MS 3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม BR0502037 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ
อตุสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์

เป้ำหมำย :
เชิงปริมำณ
๑. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์และวีดิทัศน์
อย่ำงน้อย ๑2 องค์ควำมรู้ (หัวข้อกำรอบรม
อำจปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม
๒. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทัศน์อย่ำงน้อย 400 คน
๓. จัดเทศกำรภำพยนตร์และเทศกำล
อุตสำหกรรมสำรัตถะระดับนำนำชำติ ใน
ประเทศไทย
๔. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำลภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ในต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 ประเทศ
๕. มีกิจกรรมเจรจำหำรือเพื่อกำรจัดท ำควำม
ตกลงกำรร่วมลงทุนด้ำนภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ระดับทวิภำคี อย่ำงน้อย 1 ประเทศ
๖. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น และผลงำนวีดิ
ทัศน์ ที่มีเนื้อหำส่งเสริมประวัติศำสตร์ชำติไทย
 และศิลปวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 10 เร่ือง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564

25,568,000 งบจดัสรร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564

MS 4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม BR0502038 โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนำศักยภำพ
อตุสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์

เป้ำหมำย :
เชงิปริมำณ
๑. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์อยำ่งน้อย ๑๓ องค์ควำมรู้ (หัวขอ้
กำรอบรมอำจปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
๒. มีผู้เขำ้ร่วมกติกรรมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์อยำ่งน้อย 500 
คน 
๓. จดัเทศกำรภำพยนตร์และเทศกำล
อตุสำหกรรมสำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
๔. ได้เขำ้ร่วมงำนเทศกำลภำพยนตร์
และวีดิทัศน์ในต่ำงประเทศ อยำ่งน้อย 3
 ประเทศ
๕. มีกจิกรรมเจรจำหำรือเพื่อกำรจดัท ำ
ควำมตกลงกำรร่วมลงทุนด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ระดับทวิภำคี 
อยำ่งน้อย 2 ประเทศ
๖. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น และผลงำน
วีดิทัศน์ ที่มีเนื้อหำส่งเสริม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565

80,240,000 ขอ้เสนองบประมำณ
พ.ศ. 2565

MS 4.2

ประเทศไทย 10 เร่ือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม BR0502039 โครงกำรศึกษำวิจยั
เพื่อแกไ้ขปรับปรุง
พระรำชบัญญัติ
ภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ พ.ศ. 2551

เป้ำหมำย :
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ และเปรียบเทียบ
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบังคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และวีดิทัศน์ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ และเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
กำรปรับตัว
๓. วิเครำะห์กฎหมำยว่ำด้วยภำพยนตร์และ
วีดิทัศน์เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำที่ผู้ด ำเนินกำร
ค้นพบรวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ผลผลิต :
๑. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยภำพยนตร์และวีดิทัศน์
ที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลลัพท์ : 
๑. มีกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ และ
ผลักดันอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์
ไทยให้เป็นอุตสำหกรรมหลักในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. กฎหมำยได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน ไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิต หรือกำรประกอบ
อำชีพโดยไม่ชักช้ำ และไม่เป็นภำระแก่
ประชำชน รวมทั้งสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้
ง่ำย เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565

10,000,000 เสนอของบประมำณ
 พ.ศ. 2565

MS 4.5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502040 โครงกำรพัฒนำทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
กำรสร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding) /กำร
ด ำเนินงำน กจิกรรม
ที่ 1 กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่
เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำ
เป็นเมืองสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที่ 2  
กจิกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม และกำร
กระตุ้นพื้นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Co-create Test 

เป้ำหมำย 1. เพิม่พืน้ที่พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 8 พืน้ที่ 2. จ ำนวนจงัหวดัที่น ำทุน
วฒันธรรมท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น Story Telling 
เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและบริกำรใหม่ 
(Branding) จ ำนวน 8 จงัหวดัระดับผลลัพธ ์
(Outcome)
1. เกิดพืน้ที่เศรษฐกิจเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ รวมทั้งสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเป็นปกติ
2. เพิม่พืน้ที่แห่งกำรเป็นจดุหมำยปลำยทำงของ
นักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวฒันธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในกำรฟืน้ฟูเศรษฐกิจและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไปใน
ด้ำนสุขภำวะและควำมปลอดภัย 
3. เพือ่ให้จงัหวดัเมืองรองสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และทุนทำงวฒันธรรมของท้องถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ที่สำมำรถพัฒนำเป็นแบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ที่ตอบโจทยแ์นวโน้มกำรบริโภคของ
ตลำด และกำร

1 ต.ค.64-
30 ก.ย.65

25,000,000           ได้รับจดัสรร
งบประมำณปี 2564 
และขอรับจดัสรรในปี

 2565

MS 4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502041 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ท่องเที่ยวและกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำก
วัฒนธรรมล้ำนนำ/
กำรด ำเนินงำน 
กจิกรรมที่ 1 กำร
ศึกษำวิจยัและจดัท ำ
แผนที่พื้นที่ยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Creative 
mapping) กจิกรรม
ที่ 2 กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
อตุสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในพื้นที่
ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 3กำรจดัเทศกำล

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกิดฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรวำงแผน
ขับเคล่ือนและกำรติดตำมประเมินผลกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในภำคเหนือ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบ
  3. เขตเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ภำคเหนือมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่โดดเด่น 
และมีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชำวไทย
และชำวต่ำงชำติมำเยี่ยมชมและสร้ำงรำยได้
ผู้ประกอบกำรธุรกิจท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
  4. ผู้ประกอบกำรธุรกิจสร้ำงสรรค์ SME 
และชุมชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคเหนือ (Northern Economic Corridor:
 NEC-Creative LANNA) มีรำยได้และมีควำม
เข้มแข็งทำงธุรกิจเพิ่มขึ้น และมีผู้ประกอบกำร
ใหม่ที่เข้ำสู่อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจสร้ำงสรรค์
รำยใหม่ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

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

 2565

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502042 โครงกำร เทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ 
กำรด ำเนินงำน (1) 
กิจกรรมเตรียมควำม
พร้อม เพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของชุมชน
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ
ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์
 กิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนำบุคลำกร
สร้ำงสรรค์ 15 สำขำใน 
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Isan     Creator) (3) 
กิจกรรมส่งเสริม 
สร้ำงอัตลักษณ์เชิง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น 
(ดนตรี อำหำร งำนฝีมือ)
 ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Creative Culture 
value-added) 4.
กิจกรรมสร้ำงแนวร่วม
ย่ำนสร้ำงสรรค์ในกำร

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจำกกำรจัดงำน
เทศกำลควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกว่ำ 225 
ล้ำนบำท 2. จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ 3. จ ำนวนชุมชนที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองกำรเพิ่ม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 20 ชุมชน ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำ
กำร สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนต้นแบบ 
สร้ำงรำยได้หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกิดกำรรวมกลุ่มและสร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เกิดเทศกำลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของท้องถิ่นให้เติบโต และ
สนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เร่ิมต้นสร้ำงธุรกิจได้ในท้องถิ่น

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

 2566

MS 1.4

5. นักออกแบบและผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะและ
ศักยภำพในด้ำนกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ 
ที่น ำไปต่อยอดและพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่
มีคุณภำพและตอบโจทย์กำรใช้งำนผู้บริโภค 
รวมทั้งเกิดกำรรวมตัวเป็นเครือข่ำยธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ที่เข้มแข็ง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502043 โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / 
กำรด ำเนินงำน 1. สร้ำง
พันธมิตรและเครือข่ำย
กำรจัดงำนเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม จำก14 
จังหวัดของภำคใต้  โดย
กำรระดมควำมคิดเห็นสู่
แนวคิดหลักของกำรจัด
งำน เพื่อให้รูปแบบกำร
งำนเทศกำลและผลลัพธ์
เป็นตัวขับเคล่ือน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธุรกิจใน
จังหวัดต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน
 2.  ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
 และยกระดับผลิตภัณฑ์
และบริกำรสร้ำงสรรค์
ของกลุ่มผู้ประกอบกำร
SMEs กลุ่มธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนภำคใต้ 
เพื่อเป็นกิจกรรมน ำร่อง

1. จัดงำนเทศกำลงำนสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม  จ ำนวน 1 คร้ัง 2. จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและเข้ำถึงข้อมูล Online 
และ Offline จ ำนวน 100,000 รำย 3. มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท       
                              ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและธุรกิจในพื้นที่จัด
เทศกำล (อำทิ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรมที่
พัก ฯลฯ )  สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร และกำรร่วมงำน
เทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำนเทศกำล 
และกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงเป็นภำพลักษณ์ใหม่ 
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยของสินค้ำกำร
ท่องเที่ยวภำคใต้ 

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

MS 1.4

กำรพัฒนำพื้นที่เมือง
สร้ำงสรรค์และน ำเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย 
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำร
ดึงดูดนักท่องเที่ยวยุค
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กิจกรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502044 โครงกำรส่งเสริมพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ผ่ำนประวัติศำสตร์อัน
ดำมัน/กำรด ำเนินงำน 1.
 ก ำหนดพื้นที่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์  โดยมุ่งเน้น 
พื้นที่ย่ำนเมืองเก่ำ/ ย่ำน
พำณิชย์เก่ำ ของจังหวัด 
เพื่อจัดท ำขอบเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำศักยภำพพื้นที่ 
 ประวัติศำสตร์  กำร
รวบรวบ mapping 
สินทรัพย์ส ำคัญของพื้นที่
  ตลอดจนกลุ่มผู้คนที่มี
บทบำทในกำรขับเคล่ือน
เมืองจำกอดีตถึงปัจจุบัน 
 กลไกที่เอื้อต่อกำร
ส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
อำทิ เทศบัญญัติ  กำร
ควบคุมอำคำรและกำร
ก่อสร้ำง ผังเมือง เป็นต้น
 2. จ ำแนกกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ฯ 
เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำง

1. จ ำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นพื้นที่
น ำร่องเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  จ ำนวน 5 พื้นที่ 
2. จ ำนวนครัวเรือนต่อชุนชม /พื้นที่น ำร่อง ที่
ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ จ ำนวน 
250 รำย/5พื้นที่ 3. จ ำนวนกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่จัดขึ้นในพื้นที่ จ ำนวน 5 คร้ัง 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำก
จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร/กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรก ำหนดพื้นที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ในย่ำนเก่ำ อันจะท ำให้เกิดกำรพลิกฟื้น
บรรยำกำศ สีสัน และรำยได้จำกกิจกรรม
ท่องเที่ยว ให้แก่พื้นที่และชุมชน 
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและธุรกิจในพื้นที่ ได้รับ
กำรส่งเสริมและพลิกฟื้นธุรกิจ ผ่ำนถ่ำยทอด
จำกกิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ผ่ำนช่องทำง
ส่ือออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อส่งเสริม
กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กำร
ท่องเที่ยว

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

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

อำทิ  สมำคมช่ำงภำพ  
สมำคมสถำปนิก 
สมำคมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์/ เรขศิลป์  
เพื่อเป็นส่ือกลำงกำร
น ำเอำทุนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกับ 
สินทรัพย์เดิมในพื้นที่ 4.
กิจกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
เพื่อกระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพื้นที่เมือง
เก่ำ ทั้ง 5 จังหวัด

สร้ำงสรรค์อันดำมัน ผ่ำนงำนกิจกรรมถ่ำยทอด
เร่ืองรำวทำงประวัตศำสตร์ย่ำนชุมชนเก่ำ ซ่ึง
เป็นภำพลักษณ์ที่จะก่อให้เกิดควำม
หลำกหลำยของสินค้ำกำรท่องเที่ยวภำคใต้ 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502045 โครงกำรออกแบบและ
พัฒนำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์/กำร
ด ำเนินงำน 1. กำรระดม
แนวร่วมเพื่อสร้ำงทิศ
ทำงกำรขับเคล่ือน 
เมืองเบตง เมือง
สร้ำงสรรค์ 2. กำร
ออกแบบเมืองเบตง 
เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชี่ยวชำญกำรวำงผัง
เมืองและพัฒนำเมือง 
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ 
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์3. 
กำรออกแบบและจัดท ำ
กิจกรรมกระตุ้น
เศรษฐกิจ จำกชุมชน
พื้นที่สร้ำงสรรค์4. 
กิจกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบ
ตง เมืองสร้ำงสรรค์

1. รำยงำนกำรออกแบบระบบนิเวศและพัฒนำ
เมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และกำรออกแบบ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของพื้นที่
ชุมชน จ ำนวน 1 ฉบับ 2. รำยงำน Skill 
Mapping (กลุ่มวิชำชีพ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มธุรกิจ
 สินทรัพย์ทั้งที่จับต้องได้/จับต้องไม่ได้ฯ ) 
จ ำนวน 1 ฉบับ 3. กำรจ้ำงงำนชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมพื้นที่สร้ำงสรรค์น ำร่อง ไม่น้อยกว่ำ 5 
ชุมชน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 จำกกำร
จ้ำงงำน/กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรออกแบบระบบนิเวศน์เมืองเบตง 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรขับเคล่ือนเมือง
สร้ำงสรรค์ที่ยั่งยืนต่อไป  
3. เกิดพื้นที่ชุมชนสร้ำงสรรค์ 5 แห่ง ซ่ึงเป็น
ต้นแบบกำรอยู่อำศัย กำรท่องเที่ยวชุมชน
สร้ำงสรรค์  ซ่ึงเชื่อมโยงสู่กำรเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของอ ำเภอเบตง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กิจกรรม
กำร

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

MS 1.4

ออกแบบเพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์
ในจังหวัดยะลำ และกลุ่มจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502046 โครงกำรกำร
ยกระดับภำพลักษณ์
กำรท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนินงำน กจิกรรม
ที่ 1 สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกบัศักยภำพ
ของประเทศไทยด้ำน
กำรท่องเที่ยวอยำ่ง
ปลอดภยัและ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำร
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น
กำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชงิท่องเที่ยว 
(Domestic 
Consumption) 
อยำ่งยั่งยนืทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 
กจิกรรมที่ 3 ส่งเสริม

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพันธ์น ำเสนอในรูปแบบสำรคดี 
จ ำนวน 1 เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพันธ์น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 บทควำม3) กิจกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยในท้องถิ่นเชิงท่องเที่ยว
 จ ำนวน 4 กิจกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence จ ำนวน 1 ชุด       
เชิงคุณภำพ1) ภำพลักษณ์ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับกำรยกระดับสู่
สำกลและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ำนควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทยได้รับเลือกเป็น
เจ้ำภำพจัด UCCN Annual Conferrence 
เพื่อเปิดเมืองเตรียมกำรต้อนรับเมือง
สร้ำงสรรค์ในเครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 200 เมือง 
ทั่วโลก 
 ผลสัมฤทธิ ์/ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
(Impact) 2.6.1 นักท่องเที่ยวไทยมีควำม
เชื่อมั่นในมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบำลมำกขึ้น จำกกำมำส่ือสำรในด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่เป็นจุดแข็ง
ของประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
รักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศ

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

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

อื่น ๆ ส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมั่นใจด้ำน
ควำมปลอดภัยและสนใจในกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึ้น กระตุ้นให้เกิดกำรใช้
จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนไทยและ
ต่ำงประเทศมองเห็นศักยภำพและโอกำสทำง
ธุรกิจใหม่ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สุขภำพ และมำตรกำร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของภำครัฐที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน2.6.2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมโดย TTCI
 อยู่ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 1102.6.3 เกิด
ควำมเชื่อมั่น เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
กำรจ้ำงงำนคนในภำคอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
 ผู้ประกอบกำรในชุมชน และชะลอกำรเลิก
จ้ำงอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ 
2.6.4  เกิดภำพลักษณ์ที่ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
อำหำร ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้ำน และกำร
ออกแบบ โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 
(Creativity) และเมืองสร้ำงสรรค์ ในประเทศ
ไทยทั้ง 4 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย
 กรุงเทพฯ ทั้ง 3 ภูมิภำค เพื่อ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สร้ำงโอกำสในกำรค้ำและกำรลงทุนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย  
(โปรดระบุว่ำโครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผล
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับแผนงำนบูรณำ
กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและระดับ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เป้ำหมำยอย่ำงไร และ (ถ้ำม)ี คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง )ๆ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยนื
 (องค์การมหาชน)

BR0502047 โครงกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวโดย
ชมุชนอยู่ดีมีสุข 
(Happy CBT)

1) กิจกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย และ 
เชิงสุขภำพใจที่ได้รับกำรพัฒนำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภัณฑ์อำหำรท้องถิ่นที่ได้รับกำร
เพิ่มมูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ 30 ผลิตภัณฑ์
3) ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรยกระดับให้ได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำรบริกำร จ ำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนที่ได้รับกำรยกระดับศักยภำพด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีจ ำนวน
 30 ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวคุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่ในชุมชนได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและธุรกิจในห่วงโซ่กำร
ท่องเที่ยวมีกิจกรรมควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมกำรขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม

ตุลำคม ๒๕๖๔ - 
กนัยำยน ๒๕๖๕

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

 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
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โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

8) มีส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ Creative 
Entertainment เพื่อสร้ำงกระแสกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับนักท่องเที่ยว
คุณภำพระดับประเทศ 1 คร้ัง โดยผู้เข้ำร่วม
งำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำร
จัดงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ 30 ชุมชน มีรำยได้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย
ร้อยละ 10 จำกปี 2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่พร้อมขยำยผล 1 ชุด
ควำมรู้



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

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

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

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

 - สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน)  - สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

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

 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  - กรมส่งเสริมสหกรณ์

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

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

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สป.อว.)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบรกิารเป้าหมาย BR0503
1. SME มคีวามสามารถในการแขง่ขนัและมผีลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งประเทศเพ่ิมสูงขึน้
2. ส่งเสรมิการปรบัตวัและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือแขง่ขนัในยุคดจิิทัลของ SME
3. จ านวนวิสาหกิจเริ่มตน้ (Startup) ที่มศัีกยภาพเพ่ิมสูงขึน้

ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2) ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

การพัฒนาผลิตภณัฑ์หรือสินค้าชุมชน

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

การเขา้ถึงแหลง่เงินทนุของ SME 

การเสริมสภาพคล่องใหแ้ก ่SME 24 ม.ีค. 63 - พ.ย. 65

การออกเกณฑ์ในการเพิ่มประเภทรหสัการจัดเกบ็ข้อมลูส าหรับผู้ประกอบการที่ค้างช าระสินเชือ่เกนิ 3 เดือนที่เกดิจาก
ผลกระทบภยัพิบติัและโรคระบาด

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

การเพ่ิมผลติภาพหรือประสทิธิภาพของธุรกิจ SME ดว้ยเทคโนโลยแีละดจิทิลั

การส่งเสริม SME ใหน้ าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการด าเนนิธุรกจิ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

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

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

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup

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

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

Startup เข้าถึงข้อมลูสนบัสนนุการด าเนนิธุรกจิ

ต.ค. 64-ก.ย. 66

กฎหมาย กฎระเบยีบและแนวทางปฏบิติั ที่เอือ้ต่อการด าเนนิธุรกจิของ Startup

การเพ่ิมขึน้ของสดัสว่นการซ้ือสนิค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 

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

SME มสิีนค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าสู่การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐได้ ม.ิย. 63 - ม.ิย.68

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับ SME 

ฐานข้อมลูด้าน SME เพื่อใช้ในการวิเคราะหข์้อมลูและใช้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม



ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

เปา้หมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูป
ประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อน
หน้า MSn แลว้เสร็จ

การพัฒนาช่องทางการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์หรือสินค้าชุมชน ทั้งทางออนไลนแ์ละออฟไลน์ ต.ค. 63- ก.ย. 65

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

MS1 

MS 1.1  
MS 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 5.2, 5.3, 5.4 

MS2 MS3 
MS4 MS5 

MS 1.3  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กรมพฒันาธรุกจิการค้า BR0503001 โครงการปรับตัวสู่
วกิฤติด้วย 
E-Commerce ชุมชน
อจัฉริยะออนไลน์ 
(Digital Village by 
DBD)

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเปา้หมาย
ใหเ้หมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดน
ใจผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้าเพือ่
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปดิร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วสิาหกจิชุมชนจ านวน 77 จงัหวดั 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ ์: ส่งเสริมการเพิม่มูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจดัการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทั้ง
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้าชุมชนเพือ่
ขยายโอกาสการตลาด ชุมชนเปา้หมายทั้ง 
77 จงัหวดั จงัหวดัละ 5 ชุมชน ที่ได้รับ
การบม่เพาะพฒันา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้าออนไลน์และมี
รายได้ทางช่องทางออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้
อยา่งน้อย 20% และสามารถ

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.3

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กรมวทิยาศาสตร์บริการ BR0503002 โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มที่ได้รับการพฒันาและยกระดับ
ความสามารถในการแขง่ขนั  200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250 ล้าน
บาท

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

2564

MS4.2

กรมวทิยาศาสตร์บริการ BR0503003 โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มที่ได้รับการพฒันาและยกระดับ
ความสามารถในการแขง่ขนั  200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250 ล้าน
บาท

ต.ค.64-ก.ย.65 21,400,100 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กรมวทิยาศาสตร์บริการ BR0503004 โครงการพฒันา
ผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64 14,044,400
  

ได้รับการจดัสรร
งบประมาณประจ าป ี

2564

MS5.2เปา้หมาย
1)  ผู้ประกอบการวสิาหกจิรายยอ่ย 
วสิาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP 
ได้รับการพฒันาศักยภาพและเพิม่ขดี
ความสามารถด้านการพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์ และการ
พฒันาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นใหแ้กผู้่บริโภค และขยายตลาดได้
เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้กผู้่ประกอบการ
วสิาหกจิรายยอ่ย วสิาหกจิชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิ
ฐานรากมีความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พฒันา  ไม่น้อยกวา่ 120 ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วมกจิกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning  ไม่น้อยกวา่ 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที่ อววน. เขา้ไป
ช่วยพฒันา  ไม่น้อยกวา่ 15 ชุมชน
ผลลัพธ์ 
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กรมวทิยาศาสตร์บริการ BR0503005 โครงการพฒันา
ผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.2เปา้หมาย
1)  ผู้ประกอบการวสิาหกจิรายยอ่ย 
วสิาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP 
ได้รับการพฒันาศักยภาพและเพิม่ขดี
ความสามารถด้านการพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์ และการ
พฒันาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นใหแ้กผู้่บริโภค และขยายตลาดได้
เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้กผู้่ประกอบการ
วสิาหกจิรายยอ่ย วสิาหกจิชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิ
ฐานรากมีความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พฒันา  ไม่น้อยกวา่ 120 ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วมกจิกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning  ไม่น้อยกวา่ 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที่ อววน. เขา้ไป
ช่วยพฒันา  ไม่น้อยกวา่ 15 ชุมชน
ผลลัพธ์ 
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวติ  ไม่น้อยกวา่ 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) BR0503006 โครงการพฒันา
ผลิตภณัฑ์และ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
แปรรูปวสิาหกจิชุมชน

เปา้หมาย : วสิาหกจิชุมชน 231 แหง่
ผลผลิต : วสิาหกจิชุมชนได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ บรรจุ
ภณัฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แปรรูป
ผลลัพธ์ : วสิาหกจิชุมชนมีรายได้เพิม่ขึน้
จากจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับ
การพฒันาจากโครงการฯ

ต.ค.64-ก.ย.65 20,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.2

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0503007 การด าเนินการตาม
บนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือเร่ืองอปุกรณ์
ทางด้านการจราจร
และอ านวยความ
ปลอดภยัทางถนนที่
ผลิตจากยางพาราเพือ่
ใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานภาครัฐ

สหกรณ์ที่เขา้ร่วมโครงการจ านวน 28 แหง่
 สามารถผลิตอปุกรณ์ทางด้านการจราจรฯ 
เพือ่ส่งใหห้น่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์

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

เปา้หมาย
1)  ผู้ประกอบการวสิาหกจิรายยอ่ย 
วสิาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP 
ได้รับการพฒันาศักยภาพและเพิม่ขดี
ความสามารถด้านการพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์ และการ
พฒันาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นใหแ้กผู้่บริโภค และขยายตลาดได้
เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้กผู้่ประกอบการ
วสิาหกจิรายยอ่ย วสิาหกจิชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิ
ฐานรากมีความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พฒันา  ไม่น้อยกวา่ 120 ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วมกจิกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning  ไม่น้อยกวา่ 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที่ อววน. เขา้ไป
ช่วยพฒันา  ไม่น้อยกวา่ 15 ชุมชน
ผลลัพธ์ 
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวติ  ไม่น้อยกวา่ 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม BR0503008 การเพิม่ขดี
ความสามารถในการ
แขง่ขนัของวสิาหกจิ
ไทยด้วยดิจทิัล

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับ
การพฒันาองค์ความรู้และพฒันาศักยภาพ
ด้านดิจทิัล

ต.ค.64-ส.ค.65 267,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503009 โครงการ soft loan 
ธปท.

เพิม่สภาพคล่องให ้SMEs และ ชะลอการ
ช าหนี้ทั่วไปให ้SMEs ใหส้ามารถด าเนิน
ธรุกจิต่อได้

ต่อเนื่องจากป ี2563 
- การเพิม่สภาพคล่องมี
การต่อเวลาจนถงึ 18 
เม.ย. 64
-การชะลอการช าระ
หนี้ด าเนินการ เม.ย. - 
ต.ค. 64

- - MS1.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503010 โครงการ  DR BIZ 
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ลูกหนี้
ธรุกจิที่มีเจา้หนี้หลาย
ราย

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กบัเจา้หนี้
สถาบนัการเงินทุกรายในคราวเดียวกนั ให้
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการต่อได้

ด าเนินการต่อจากป ี
2563 
ขยายเวลาสมัครได้ถงึ 
31 ธ.ค.64

- - MS1.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503011 มาตรการใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกหนี้เพือ่
รองรับสถานการณ์
การระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่

เพือ่บรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ
 โดยใหลู้กหนี้ได้รับสินเชื่อเพือ่เปน็เงินทุน
หมุนเวยีน เสริมสภาพคล่อง และฟืน้ฟธูรุกจิ

ขยายเวลาสมัครไปถงึ 
30 มิ.ย. 64

- - MS1.1

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

1. บคุลากรในกลุ่มวชิาชีพได้รับการ
ประเมินสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ 1,000 คน
2. บคุลากรในกลุ่มวชิาชีพได้รับการพฒันา
ต่อยอดสู่การเปน็ผู้ประกอบการ 600 ราย

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

2564

MS2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ BR0503013 โครงการประเทศไทย
กา้วไกล สร้างอาชีพ 
เชื่อมตลาด เพิม่รายได้
 เพือ่ชุมชนมืออาชีพ
ยัง่ยนื ด้วยระบบ
คุณวฒิุวชิาชีพ

1. บคุลากรได้รับการฝึกอบรม Re-skill 
Up-skill เปน็วสิาหกจิเร่ิมต้นและประเมิน
สมรรรถนะของบคุคลตามมาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐนสมรรถนะ 2,400 คน
2. จ านวนผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพ 
สร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจดัต้ัง
วสิาหกจิเร่ิมต้นและเปน็มืออาชีพอยา่ง
ยัง่ยนื 480 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 73,357,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.2

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ BR0503014 โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพือ่
พฒันาสมรรถนะของ
บคุคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเขา้สู่
ระบบคุณวฒิุวชิาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะบคุคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ 75
 ชุด
2. คู่มือการฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะ
บคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุ
วชิาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และดิจทิัล
คอนเทนต์เพือ่พฒันาสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ 75 
คุณวฒิุวชิาชีพ

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

2564

MS5.4

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ BR0503015 โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพือ่
พฒันาสมรรถนะของ
บคุคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเขา้สู่
ระบบคุณวฒิุวชิาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะบคุคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ 75
 ชุด
2. คู่มือการฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะ
บคุคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุ
วชิาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และดิจทิัล
คอนเทนต์เพือ่พฒันาสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ 75 
คุณวฒิุวชิาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65 9,601,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

BR0503016 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริการด้านบรรจุ
ภณัฑ์อยา่งครบวงจร 
เพือ่ยกระดับวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SME)

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการการ
ออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ์ 25 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 27,944,400 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.2

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

BR0503017 โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมเพือ่
ยกระดับกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนใหก้บั
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
วสิาหกจิชุมชนใน
พืน้ที่กลุ่มจงัหวดัใต้
ชายแดน

เกษตรกร ผู้ประกอบการและวสิาหกจิ
ชุมชน ได้รับการพฒันาไม่น้อยกวา่ 150 
ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย

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

ผู้ประกอบการ SME ขนาดยอ่มที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจาก 
COVID-19 สามารถเขา้ถงึแหล่งเงินทุน
จากระบบสถาบนัการเงิน

24 มี.ค.63-30 มิ.ย.64 3,250,000,000 งบประมาณตามมาตรา
 28 แหง่

พระราชบญัญติัวนิัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
บรรษทัประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

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

ผู้ประกอบการ SME สามารถเขา้ถงึแหล่ง
เงินทุนจากระบบสถาบนัการเงินได้ โดยมี
บรรษทัประกนัสินเชื่อตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มใหก้ารค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.65 24,000,000,000 งบประมาณตามมาตรา
 28 แหง่

พระราชบญัญติัวนิัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
บรรษทัประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

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

ผู้ประกอบการรายยอ่ยสามารถเขา้ถงึแหล่ง
เงินทุนจากระบบสถาบนัการเงินได้ โดยมี
บรรษทัประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มใหก้ารค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.65 5,750,000,000 งบประมาณตามมาตรา
 28 แหง่

พระราชบญัญติัวนิัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1

ส านักงานคณะกรรมการการแขง่ขนั
ทางการค้า

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

แนวทางการปฏบิติัในการพจิารณาการ
ปฏบิติัการทางการค้าที่ไม่เปน็ธรรม เร่ือง 
มาตรฐานระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อการค้า 
(Credit term) ส าหรับผู้ประกอบธรุกจิ 
SME

ต.ค.63-ก.ค.64 - - MS1.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503022 โครงการสร้างขดี
ความสามารถของ
ภาคอตุสาหกรรมใน
การรับการปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพือ่การส่งออกของ
ภาคอตุสาหกรรมไทย

จ านวนภาคเอกชนที่มียกระดับเทคโนโลยี
ในการพฒันาธรุกจิ 10 ราย

ต.ค.63-ก.ย. 64 42,500,000 ขอรับจดัสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS2.1

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503023 การยกระดับและเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิต
ด้านเกษตรวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม

ผลผลิต : 
สินค้า/ บริการ/ ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
ของวสิาหกจิระยะเร่ิมต้น และวสิาหกจิ
รายยอ่ย มีคุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด มีการแปรรูปเพิม่มูลค่า 
100 รายการ
ผลลัพธ์ : 
 วสิาหกจิระยะเร่ิมต้น และวสิาหกจิราย
ยอ่ย เขา้ถงึองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม น ามาปรับใช้ยกระดับเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิต เพิม่ความสามารถ
ทางการแขง่ขนั  100 กลุ่ม

ต.ค. 64-ก.ย. 65 50,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503024 การยกระดับขดี
ความสามารถการ
แขง่ขนัของ SME ไทย
ในเศรษฐกจิยคุใหม่
ด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

จ านวน SME ที่มีการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในการพฒันาธรุกจิ 1,500 ราย

ต.ค.64-ก.ย. 65 735,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503025 การพฒันานักศึกษา
ระดับอดุมศึกษาเพือ่
อตุสาหกรรมแบบ
บรูณาการ ยกระดับ
การพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรมของ 
SME

จ านวนภาคเอกชนที่มียกระดับเทคโนโลยี
ในการพฒันาธรุกจิ 10 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 8,400,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503026 โครงการพฒันาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และการพฒันา
ผลิตภณัฑ์บริการด้วย
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Newgen 
Innovation Driven 
Entrepreneur: NIDE)

มีผู้สนใจสมัครเขา้ร่วมโครงการ 400 คน มี
โครงการเขา้ร่วม 120 โครงการ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย ์ได้รับ
ความรู้และทักษะการเปน็ผู้ประกอบการ
และการใช้เทคโนโลย ีนวตักรรมพฒันา
ผลิตภณัพบ์ริการ
มีการลงทุนในการเร่ิมต้นหรือพฒันาธรุกจิ 
500,000 บาท

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503027 โครงการบม่เพาะธรุกจิ
เทคโนโลย ี(กจิกรรม
สร้างและพฒันา
ผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม)
ประจ าปงีบประมาณ 
2565

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยทีี่ได้รับการบม่
เพาะธรุกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรม
จ านวน 40 ราย
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ อตัรา
การขยายตัวของการจา้งาน และมูลค่าการ
ลงทุนเพิม่ของบริษทั 150 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65 8,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

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

ผลผลิต
1. มีผู้สนใจที่จะประกอบการธรุกจิ
เทคโนโลย ีและ/หรือผู้ประกอบการธรุกจิ
เทคโนโลยใีหม่ที่ต้องการพฒันาศักยภาพ 
100 รายเขา้ร่วมโครงการ
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยรีายใหม่ 30 
ราย เกดิธรุกจิเทคโนโลย ีหรือสามารถ
พฒันาผลิตภณัฑ์นวตักรรมได้
3. ผู้ประกอบการร้อยละ 30 ได้น า
เทคโนโลยดิีจทิัลมาใช้ในการด าเนินธรุกจิ
4 เกดิการจดักจิกรรมเขา้ถงึแหล่งทุน 4 คร้ัง
5. ผู้ประกอบการในโครงการร้อยละ 50
สามารถเขา้ถงึตลาดสากล
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิรายได้รวม
 500 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิการลงทุน 
เขา้ถงึแหล่งทุน หรือได้รับการร่วมลงทุน 
100 ล้านบาท
3. เกดิการจา้งงาน 100 คน

ต.ค.64-ก.ย.65 150,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503029 โครงการพฒันาขดี
ความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยเีพือ่ความ
ยัง่ยนื (BCG   Boost 
up Program)

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลย ีBCG ด้รับ
การบม่เพาะธรุกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรม
จ านวน 20 ราย 
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ อตัรา
การขยายตัวของการจา้งงาน และมูลค่า
การลงทุนเพิม่ของบริษทั 1,000 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65 20,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503030 โครงการเทคโนโลยี
เพือ่ยกระดับ
สุขอนามัยใหเ้ตรียม
ตัวรับนักท่องเที่ยวหลัง
โควดิ

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

ต.ค.64-ก.ย.65 60,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503031 โครงการยกระดับการ
บริหารจดัการหน่วย
บม่เพาะธรุกจิด้วย 
Maturity Model
ประจ าปงีบประมาณ 
2565

ผลผลิต
1.หน่วยบม่เพาะธรุกจิเขา้ร่วมโครงการ 20
หน่วยมีขอ้มูลชัดเจนในการพฒันาตนเอง
2. บคุลากรด้านบม่เพาะธรุกจิ 100คน เขา้
ร่วมกจิกรรมพฒันาศักยภาพ
3. หน่วยบม่เพาะธรุกจิที่ผ่านการประเมิน
แล้ว 18หน่วยได้เขา้สู่กระบวนการพฒันา
ผลลัพธ์
1. ศูนยบ์ม่เพาะ 38หน่วย มีมาตรฐานการ
บริหารจดัการอยา่งเปน็ระบบ
2. บคุลากรของศูนยบ์ม่เพาะมีศักยภาพใน
การบม่เพาะธรุกจิอยา่งมืออาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS3.1

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503032 โครงการยกระดับขดี
ความสามารถและ
พฒันานักลงทุนเพือ่
ธรุกจิและนวตักรรม
ใหม่

พฒันาขดีความสามารถนักลงทุนและสร้าง
เครือขา่ยนักลงทุน

ต.ค.64-ก.ย.65 3,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503033 โครงการ Software 
Park Thailand 
Business Camp : 
Road Map to บญัชี
นวตักรรมไทย และ 
IPO

พฒันาผู้ประกอบการเพือ่บริหารจดัการ
ธรุกจิ พฒันาสินค้าและบริการด้านดิจทิัลสู่
บญัชีนวตักรรมไทย และ IPO

ต.ค.64-ก.ย.65 4,200,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS3.2

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503034 สร้างผู้ประกอบการ
ธรุกจิเทคโนโลยี
นวตักรรมใหม่ 
(Startup Voucher)

ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษทัเขา้ร่วม
โครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเกดิ
รายได้ ไม่น้อยกวา่ 50 ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิม่ขดีความสามารถด้านการด าเนิน
ธรุกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรม
2. เกดิการเชื่อมโยงเครือขา่ยวสิาหกจิ
นวตักรรมในภมูิภาคในการสร้างพนัธมิตร 
เพือ่การด าเนินงานและขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพฒันาความคิดและการต่อ
ยอดนวตักรรมและอพัเดตเทคโนโลยใีหม่ๆ 
ใหเ้กดิผลทางปฏบิติัที่เปน็รูปธรรม

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS3.2

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503035 โครงการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการได้รับ
มาตรฐาน CMMI®

ผู้ประกอบการเขา้ร่วมโครงการเพือ่
ปรับปรุงกระบวนการลิต/บริการ และ
ขอรับการประเมินมาตรฐาน CMMI®

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ BR0503036 โครงการเพิม่ขดี
ความสามารถทางการ
บริหารจดัการธรุกจิ
ของผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป ์(Visual Art)
 กลุ่มดนตรี (Music) 
และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง 
(Performing Art)

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้รับการพฒันา
ศักยภาพธรุกจิด้วยองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี/ดิจทิัลมากกวา่ 100 ราย และ
ได้รับความรู้เฉพาะทางเชิงลึกอกีไม่น้อย
กวา่ 30 ราย น าไปสู่ต้นแบบธรุกจิ/บริการ
ใหม่มากกวา่ 30 ต้นแบบ

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.1

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

ผู้ประกอบการชุมชนในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือมีทักษะความรู้ 
พฒันาผลิตภณัฑ์/บรรจภุณัฑ์/คุณภาพ
มาตรฐาน/และการสร้างแบรนด์ มีรายได้
เพิม่ขึน้ และจา้งงานช่างฝีมือท้องถิน่เพิม่ขึน้

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ BR0503038 โครงการสร้างคุณค่า
สินค้าไทย (Value 
Creation) จาก
ฐานเศรษฐกจิท้องถิน่

1. เกดิการสร้างกระบวนการสร้างมูลค่า
และคุณค่า (Value Creation) ใหแ้ก่
สินค้าและบริการท้องถิน่ไทยในมิติ
วตัถดิุบ-กระบวนการผลิต-กระบวนการ
ออกแบบ-กระบวนการสร้างมาตรฐาน -
กระบวนการสร้างเร่ืองราว-กระบวนการ
ส่งมอบคุณค่า  ซ่ึงเปน็โมเดลการพฒันาที่
ใช้ศาสตร์นวตักรรม ศาสตร์วสัดุ ศาสตร์
การออกแบบ ศาสตร์การตลาด ตลอดหว่ง
โซ่กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก ชุมชน40
 กลุ่ม ใน10 จงัหวดั
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding) สินค้า
ท้องถิน่ไทยใหเ้ทียบเคียงกบัสินค้าท้องถิน่
ของต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น่ เกาหลี ไต้หวนั
 ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มือ การปรับ
กระบวนการผลิตชุมชน 2 คอร์ส ( อาหาร 
และ หตัถกรรม )

ต.ค. 64-ก.ย. 65 50,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503039 โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME โดย
พฒันาระบบผู้
ใหบ้ริการทางธรุกจิ 
(Service Provider)

ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ด้านการเพิม่ประสิทธภิาพ ผลิตภาพ
โดยรวม และศักยภาพในการประกอบ
ธรุกจิ 150 ราย
2. ผู้ใหบ้ริการทางธรุกจิ (SME Service 
Provider) ที่ได้รับการพฒันา 5 ราย
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา 
สามารถเพิม่ศักยภาพในการด าเนินธรุกจิ
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 90 ราย

ต.ค. 63-ก.ย. 64 7,705,900 (3,955,900 บาท 
พ.ร.บ.งบระมาณป ี64
 และ 3,750,000 บาท
 กองทุนส่งเสริม SME)

MS2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503040 งานพัฒนาระบบ
เพื่อขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ 
SME Wallet / BDS

ผลผลิต
1.ระบบการใหบ้ริการสนับสนุนด้านการ
พฒันาธรุกจิ (Business Development 
Service : BDS) และกระเปา๋เงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบการ SME 
(SME Wallet) ได้รับการปรับปรุงและ
พฒันา  1 ระบบ
2.ผู้ใช้งานระบบการใหบ้ริการสนับสนุน
ด้านการพฒันาธรุกจิ (Business 
Development Service : BDS) และ
กระเปา๋เงินอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME Wallet) ไม่ต่ า
กวา่ 1,400
ผลลัพธ์
1.ผู้ใช้งานระบบการใหบ้ริการสนับสนุน
ด้านการพฒันาธรุกจิ (Business 
Development Service : BDS) และ
กระเปา๋เงินอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME Wallet) มี
ความพงึพอใจในการใช้งานระบบ  ร้อยละ
 80

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503041 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการผ่าน
ระบบ BDS

ผลผลิต
1.หน่วยบริการทางธรุกจิ (SME Service 
Provider) ที่ได้รับการรับรองและขึน้
ทะเบยีนผ่านระบบการใหบ้ริการสนับสนุน
ด้านการพฒันาธรุกจิ (BDS)  15 หน่วยงาน
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการระบบ
การใหบ้ริการสนับสนุนด้านการพฒันา
ธรุกจิ (BDS) ได้รับการพฒันาธรุกจิจาก
หน่วยบริการทางธรุกจิไม่น้อยกวา่ 1,400 
ราย
3.เครือขา่ยความร่วมมือในการพฒันา SME
 ระหวา่งหน่วยงาน และการสร้างโอกาสใน
การส่งต่อการใหบ้ริการ SME ระหวา่งกนั 1
 เครือขา่ย
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
จากหน่วยบริการทางธรุกจิ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ใหก้บัสินค้าและบริการ หรือลด
ต้นทุน หรือเพิม่ประสิทธภิาพ หรือสร้าง
โอกาสทางการค้าการลงทุน หรือมีความ
พร้อมใน

ต.ค.64-ก.ย.65 300,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS2.3

ด้านมาตรฐาน ไม่น้อยกวา่ 1,120 ลบ.

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503042 โครงการสนับสนุนให ้
SME เขา้ถงึการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ

ผลผลิต
1. ระบบทะเบยีนผู้ประกอบการ และ
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SME 
1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจดัซ้ือจดัจา้งจาก SME
 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30

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

MS4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503043 งานพฒันาระบบ
บริการภาครัฐของ 
สสว. (ระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ)

ผลผลิต
1.มีการปรับปรุงและพฒันาฐานขอ้มูล 
MSME และระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
ส าหรับ MSME   1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมีการจดัซ้ือจดัจา้ง
สินค้าหรือบริการของ MSME ไม่น้อยกวา่  
 ร้อยละ 30 
(ของวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในหมวด
สินค้า/บริการที่ก าหนด) 
2.มีผู้เขา้ใช้บริการระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐส าหรับ MSME ไม่น้อยกวา่  
100,000 คร้ัง/ปี

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS4.1

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503044 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเพือ่การ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

ผลผลิต
1.สร้างการรับรู้ การเขา้ถงึระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐแก ่MSME และหน่วยงาน
ภาครัฐ  5,000 ราย
2.จ านวนผู้ประกอบการเขา้สู่ระบบ
ทะเบยีน SME เพือ่การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
  2,500 ราย
3.จ านวนผู้ประกอบการได้รับการพฒันา
ยกระดับศักยภาพ  1,000 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พจิารณาในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  200
 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 100,250,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503045 งานศึกษาขอ้มูลเชิงลึก
รายพืน้ที่และพฒันา
กลไกการเชื่อมโยง
ระบบส่งเสริม MSME

ผลผลิต
1.ฐานขอ้มูล MSME เพือ่การจดัท า
นโยบายและมาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการได้รับการเพิม่ศักยภาพ  1 
ระบบ
2.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่การส่งเสริม
 MSME น าเสนอต่อรัฐบาล   2 เร่ือง 
ผลลัพธ์
1.ฐานขอ้มูล MSME เปน็เคร่ืองมือที่มี
ประสิทธภิาพในสนับสนุนการจดัท า
นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ใน
ทุกมิติ  1 ระบบ

ต.ค.64-ก.ย.66 89,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.1

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503046 โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการรายยอ่ย
 (MSME Step up)

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการประกอบการเพือ่เขา้สู่ระบบ
ของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน อย . / 
Nutrition facts / ระบบบญัชี / 
เทคโนโลยดิีจทิัล เปน็ต้น  8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเขา้สู่ขัน้ตอนการจดทะเบยีน
เขา้สู่ระบบของภาครัฐ อาทิ การจด
ทะเบยีนการค้า /ระบบ DBD Registered/
 มาตรฐาน อย. เปน็ต้น  800 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 196,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503047 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ในการประกอบธรุกจิ
ใหก้บัผู้ประกอบการ
รายยอ่ย

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

5,000,000 (กองทุน
SME))

MS5.3ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่มีช่องทาง
การตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้าน
การตลาดออนไลน์ 3,400 ราย   
3. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิม่
ศักยภาพเชิงลึกในการท าธรุกจิออนไลน์ 
250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการอบรม
การด าเนินธรุกจิอยา่งเปน็ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือบรรจภุณัฑ์ 
หรือส่ือการตลาด 462 ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพฒันาใหม้ี
ผลิตภาพสูงขึน้หรือมีรายได้เพิม่ขึน้ 462 
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
การขาย หรือ แนะน าการขาย  หรือ 
ทดสอบสอบความต้องการของผู้บริโภค 
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธรุกจิ 
100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเปา้หมายได้รับ
ความรู้จากการเขา้ร่วมกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏบิติัการ 1,100 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบญัชีและที่ปรึกษาภาษี
 (Service Provider) มีความสามารถใน
การด าเนินธรุกจิเพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มีแผนการพฒันา/แนวทางการพฒันา
นักบญัชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
เพือ่พฒันาเพือ่เปน็นักบญัชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบญัชีชุมชน
ตามหลักสูตรจากการศึกษาแนวทางการ
พฒันานักบญัชีชุมชน 100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บัผู้ประกอบการ 350
 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 มียอดขายเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จงัหวดั 77
 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
อบรมหลักสูตรเชิงปฏบิติัการ (Workshop)
 สามารถน าเทคโนโลยทีี่เกีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการลงบญัชี
อยา่งง่าย และน าขอ้มูลทางบญัชีมา
ก าหนดแผน/แนวทางการบริหารจดัการ
ธรุกจิ การค านวณภาษ ีและเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบญัชีและที่ปรึกษาภาษ ี
(Service Provider) ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
พฒันาเชิงลึก สามารถยกระดับศักยภาพ
ในการใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบญัชีชุมชนที่สามารถจดัท า
บญัชีที่มีมาตรฐานและสามารถเปน็ผู้
ใหบ้ริการด้านบญัชีส าหรับวสิาหกจิชุมชน 
20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่มีช่องทาง
การตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้าน
การตลาดออนไลน์ 3,400 ราย   
3. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิม่
ศักยภาพเชิงลึกในการท าธรุกจิออนไลน์ 
250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการอบรม
การด าเนินธรุกจิอยา่งเปน็ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือบรรจภุณัฑ์ 
หรือส่ือการตลาด 462 ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพฒันาใหม้ี
ผลิตภาพสูงขึน้หรือมีรายได้เพิม่ขึน้ 462 
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
การขาย หรือ แนะน าการขาย  หรือ 
ทดสอบสอบความต้องการของผู้บริโภค 
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธรุกจิ 
100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเปา้หมายได้รับ
ความรู้จากการเขา้ร่วมกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏบิติัการ 1,100 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบญัชีและที่ปรึกษาภาษี
 (Service Provider) มีความสามารถใน
การด าเนินธรุกจิเพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มีแผนการพฒันา/แนวทางการพฒันา
นักบญัชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
เพือ่พฒันาเพือ่เปน็นักบญัชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบญัชีชุมชน
ตามหลักสูตรจากการศึกษาแนวทางการ
พฒันานักบญัชีชุมชน 100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บัผู้ประกอบการ 350
 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 มียอดขายเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จงัหวดั 77
 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
อบรมหลักสูตรเชิงปฏบิติัการ (Workshop)
 สามารถน าเทคโนโลยทีี่เกีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการลงบญัชี
อยา่งง่าย และน าขอ้มูลทางบญัชีมา
ก าหนดแผน/แนวทางการบริหารจดัการ
ธรุกจิ การค านวณภาษ ีและเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบญัชีและที่ปรึกษาภาษ ี
(Service Provider) ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
พฒันาเชิงลึก สามารถยกระดับศักยภาพ
ในการใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบญัชีชุมชนที่สามารถจดัท า
บญัชีที่มีมาตรฐานและสามารถเปน็ผู้
ใหบ้ริการด้านบญัชีส าหรับวสิาหกจิชุมชน 
20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่มีช่องทาง
การตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้าน
การตลาดออนไลน์ 3,400 ราย   
3. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิม่
ศักยภาพเชิงลึกในการท าธรุกจิออนไลน์ 
250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการอบรม
การด าเนินธรุกจิอยา่งเปน็ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือบรรจภุณัฑ์ 
หรือส่ือการตลาด 462 ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพฒันาใหม้ี
ผลิตภาพสูงขึน้หรือมีรายได้เพิม่ขึน้ 462 
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
การขาย หรือ แนะน าการขาย  หรือ 
ทดสอบสอบความต้องการของผู้บริโภค 
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธรุกจิ 
100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเปา้หมายได้รับ
ความรู้จากการเขา้ร่วมกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏบิติัการ 1,100 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบญัชีและที่ปรึกษาภาษี
 (Service Provider) มีความสามารถใน
การด าเนินธรุกจิเพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มีแผนการพฒันา/แนวทางการพฒันา
นักบญัชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
เพือ่พฒันาเพือ่เปน็นักบญัชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบญัชีชุมชน
ตามหลักสูตรจากการศึกษาแนวทางการ
พฒันานักบญัชีชุมชน 100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บัผู้ประกอบการ 350
 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 มียอดขายเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จงัหวดั 77
 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
อบรมหลักสูตรเชิงปฏบิติัการ (Workshop)
 สามารถน าเทคโนโลยทีี่เกีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการลงบญัชี
อยา่งง่าย และน าขอ้มูลทางบญัชีมา
ก าหนดแผน/แนวทางการบริหารจดัการ
ธรุกจิ การค านวณภาษ ีและเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบญัชีและที่ปรึกษาภาษ ี
(Service Provider) ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
พฒันาเชิงลึก สามารถยกระดับศักยภาพ
ในการใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบญัชีชุมชนที่สามารถจดัท า
บญัชีที่มีมาตรฐานและสามารถเปน็ผู้
ใหบ้ริการด้านบญัชีส าหรับวสิาหกจิชุมชน 
20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503048 โครงการพฒันาระบบ 
SME  Academy 365

ผลผลิต
1. SME ได้รับการพฒันาผ่านระบบ SME 
Academy 365 จ านวน 10,000 ราย
2. พฒันาองค์ความรู้  SME Academy 
365 จ านวน 1 คลังขอ้มูล
3. พฒันาและต่อยอดระบบ SME 
Academy 365 ในรูปแบบ Platform 
Online ใหม้ีประสิทธภิาพในการน าเสนอ 
1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เขา้ใช้บริการ E-learning ไม่น้อยกวา่ 
100,000 คร้ัง/ปี
2. ผู้ที่ได้รับความรู้จากกจิกรรม สามารถ
น าความรู้ไปต่อยอด เพิม่มูลค่าของสินค้า /
บริการ 10 ล้านบาท

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

2564

MS5.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503049 โครงการพฒันา 
Application : SME 
CONNEXT เพือ่
ผู้ประกอบการ

ผลผลิต 
1.ระบบการสร้างแรงจงูใจใหใ้ช้งานใน
รูปแบบดิจทิัลใหม้ากขึน้ (Reward and 
Redeem Features) และ การสร้าง
ฐานขอ้มูลผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ์ หรือ
การบริการแบบออนไลน์ (Market Place 
Online) 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการที่เขา้มาใช้งานระบบฯ
มากขึน้จากการสร้างแรงจงูใจ เช่น การให้
คะแนน การแลกคะแนนเพือ่รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ รวมถงึการประชาสัมพนัธ์
สินค้า และบริการ ของผู้ประกอบการใน
รูปแบบออนไลน์ ร้อยละ 50

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

2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503050 โครงการพฒันา SME 
PORTAL และระบบ
กลางในการใหบ้ริการ
วสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

ผลผลิต
1. ระบบ SME PORTAL มีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้ 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มูลการส่งเสริม SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มูล
ผลลัพธ์
1. บรูณาการขอ้มูลกบัหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
 30 หน่วยงาน
2. จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ใช้
งาน 100,000 ราย

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

2564

MS5.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503051 งานพฒันาระบบ
ใหบ้ริการ SME 
ACCESS

ต.ค.64-ก.ย.65 60,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปงีบประมาณ 2565

MS5.4ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ที่มีประสิทธภิาพ
(บรูณาการขอ้มูลระหวา่ง 4 Platform 
SME Portal, SME Connext, SME 
Academy 365 และ SME Coach) 1 
ระบบ
2.ฐานขอ้มูลขา่วสารการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มูล
3.ฐานขอ้มูลผู้เชี่ยวชาญและนักพฒันา 
SME แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มูล
4.ฐานขอ้มูลความรู้ SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มูล
5.ฐานขอ้มูลสิทธปิระโยชน์ SME แหง่ชาติ 
1 ฐานขอ้มูล
6.ฐานขอ้มูลการส่งเสริม SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มูล
7.พืน้ที่การขายสินค้า และเครือขา่ย
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
รูปแบบตลาด Online 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ใช้
งาน  420,000 ราย
2.วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับ
ความช่วยเหลือ หรือแกป้ญัหาเบือ้งต้น  
ร้อยละ 80 
3.วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับ
การแกไ้ขปญัหาทางธรุกจิ  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บรูณาการขอ้มูลกบัหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  50 หน่วยงาน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย 
(ไดม้ากกว่า 1)

 MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ที่มีประสิทธภิาพ
(บรูณาการขอ้มูลระหวา่ง 4 Platform 
SME Portal, SME Connext, SME 
Academy 365 และ SME Coach) 1 
ระบบ
2.ฐานขอ้มูลขา่วสารการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มูล
3.ฐานขอ้มูลผู้เชี่ยวชาญและนักพฒันา 
SME แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มูล
4.ฐานขอ้มูลความรู้ SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มูล
5.ฐานขอ้มูลสิทธปิระโยชน์ SME แหง่ชาติ 
1 ฐานขอ้มูล
6.ฐานขอ้มูลการส่งเสริม SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มูล
7.พืน้ที่การขายสินค้า และเครือขา่ย
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
รูปแบบตลาด Online 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ใช้
งาน  420,000 ราย
2.วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับ
ความช่วยเหลือ หรือแกป้ญัหาเบือ้งต้น  
ร้อยละ 80 
3.วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับ
การแกไ้ขปญัหาทางธรุกจิ  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บรูณาการขอ้มูลกบัหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  50 หน่วยงาน



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

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

 - ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 - การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)  - กรมการกงสุล

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

 - กระทรวงการต่างประเทศ  - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)

 - ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

 - กรมศุลกากร  - ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 - กรมสรรพากร  - กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

 - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

 - ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) - กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ

กระทรวงพาณชิย์

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเป็นศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทุนของไทยในภมูภิาค (Regional Trading/Investment Center) BR0504
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทุนในภมูภิาค



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกจิโลจสิติกส์ให้ด าเนินธุรกจิได้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อปุทาน ระหว่างไทยกบัประเทศในเอเชยี

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.3 (MS4.3)

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

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

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งเพื่ออ านวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติที่เขา้มาท างานและประกอบธุรกจิในประเทศไทย -

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

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกจิด้านการเงิน การประกนัภยัและการบริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปรับปรุงกฎระเบียบ ขอ้จ ากดั มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการท าธุรกจิ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

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

การก าหนดมาตรการจงูใจและอ านวยความสะดวกแกน่ักลงทุนต่างชาติที่เขา้มาท างานและประกอบธุรกจิในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

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

การสร้างสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือตอ่การเป็นศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทุนในภมูภิาค ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

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

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการถา่ยล าและผ่านแดนของภมูิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) 



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ BR0504001 การประชมุเจรจา
ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกจิระดับ
ภมูิภาค (RCEP)

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

พ.ศ.2564

MS2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูป
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ BR0504002 การประชมุเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-สหภาพยโุรป

การเจรจามีความคืบหน้าและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเร่ิมศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมภายในประเทศส าหรับการปฏบิัติ
ตามพันธกรณี

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

MS2.1

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

แผนการขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปการเป็นศูนยก์ลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภมูิภาค
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS3 MS3.1  
MS1.1  

MS4.3  MS1 
MS2 MS4 

MS1.2  
MS1.3  

MS2.1  
MS2.2  MS4.1  

MS4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ BR0504003 การขยายการท า
ความตกลง FTA กบั
ประเทศอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการค้า
และการลงทุนของ
ประเทศไทย เพิ่ม
มากขึ้น

1. การด าเนินการเจรจาความตกลงการค้ากับ
ประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น  FTA Thai-UK
  เป็นต้น
2. การเตรียมความพร้อมในประเด็นที่มีความ
ท้าทายส าหรับประเทศไทย เช่น UPOV 1991,
 การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ, Compulsory 
Licensing (CL), การเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญา
 ILO เป็นต้น  เพื่อรองรับการเจรจาเปิดเสรี
การค้าภายใต้กรอบต่างๆ ที่มีการเปิดการ
เจรจาในระดับที่สูง อาทิ CPTTP, EU, EFTA 
เป็นต้น

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

กรมเจา้ท่า BR0504004 การผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี พ.ศ. ....

เร่งรัดการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชยน์าวี พ.ศ. ....

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

กรมการขนส่งทางบก / กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504005 การเร่งรัดให้เกดิการ
ลงนาม MOU ว่า
ด้วยการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารทาง
ถนน ระหว่างไทย-
มาเลเซีย

เร่งรัดให้เกดิการลงนาม MOU ทั้ง 2 
ฉบับ ได้แก ่(1) ร่าง MOU ว่าด้วยการ
ขนส่งสินค้าขา้มพรมแดนระหว่างไทย-
มาเลเซีย และ (2) ร่าง MOU การขนส่ง
ผู้โดยสารขา้มพรมแดนระหว่างไทย-
มาเลเซีย ให้แล้วเสร็จในปี 2564

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า BR0504006 การทบทวนประเภท
ธุรกจิตามบัญชแีนบ
ท้าย พรบ. การ
ประกอบธุรกจิของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 
2542

มีการทบทวนประเภทธุรกจิตามบัญชี
แนบท้าย พรบ. 
การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 โดยเฉพาะประเภทธุรกจิและ
บริการที่สงวนไว้ให้กบัคนไทย เพื่อ
กระตุ้นการค้าและ
การลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้นซ่ึง
จ าเป็นต้องพิจารณาผ่อนปรนในบาง
ธุรกจิเพื่อสนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศและส่งเสริมให้เกดิการ
ถา่ยทอดความรู้ (knowledge Tranfer)
 ในอนาคต

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 MS2.2

กรมศุลกากร BR0504007 การเชื่อมโยงขอ้มูล 
ASEAN Customs 
Declaration 
Document (ACDD)

 1. เพื่อเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการในการผ่านพิธีการศุลกากร
 2. เพื่อเป็นอกีแหล่งขอ้มูลส าคัญ
ส าหรับศุลกากรในการบริหารความเส่ียง
สินค้าน าเขา้

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

MS1.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กรมศุลกากร
(ร่วมกบักรมวิชาการเกษตร)

BR0504008 การเชื่อมโยงขอ้มูล
ใบรับรองสุขอนามัย
พืช (e-Phyto 
Certificate)

 1. เพื่อให้มีการเชื่อมโยงใบรับรอง
สุขอนามัยพืชในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์
แทนรูปแบบกระดาษ
 2. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับรอง
สินค้า และลดการปลอมแปลงเอกสาร
รับรอง

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

 2562 - 2563 
(ปี 2562 จ านวน

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

ประมาณ 
7 ล้านบาทโดยกรม

วิชาการเกษตร)

งบประมาณรายจา่ยบูรณา
การแผนงานบูรณาการพัฒนา

ด้านคมนาคมและระบบ
โลจสิติกส์ (ใช้งบประมาณ 
ภายใต้โครงการที่เกีย่วข้อง 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่

โครงการระบบค าขอ
ใบอนุญาต/ใบแจง้เพื่อ

น าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ จดุเดียว ผ่านระบบ NSW 
(กรมศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบและพัฒนา
ระบบใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช 

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

วชิาการเกษตร))

MS1.3

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504009 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบริการและ
ขยายเครือขา่ยของผู้
ให้บริการ
โลจสิติกส์
โครงการยอ่ย - 
โครงการงานแสดง
สินค้าโลจสิติกส์ 
(TILOG-LOGISTIX 
2021)

1. การจบัคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs ไทยกบั 
LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 550 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกจิสาขาโล
จสิติกส์ 1,000 ล้านบาท

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

MS1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504010 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบริการและ
ขยายเครือขา่ยของผู้
ให้บริการ
โลจสิติกส์
โครงการยอ่ย - 
โครงการงานแสดง
สินค้าโลจสิติกส์ 
(TILOG-LOGISTIX 
2022)

1. การจบัคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs ไทยกบั 
LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 500 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกจิสาขาโล
จสิติกส์ 1,000 ล้านบาท

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

กรมสรรพากร BR0504011 การจัดท าท่าทีของ
ประเทศไทยต่อการลง
นามในอนุสัญญาพหุภาคี
เพื่อด าเนินมาตรการ
เกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ในการป้องกันการกัด
กร่อนฐานภาษีและโอน
ก าไรไปยังประเทศที่มี
อัตราภาษีต่ า 
(Multilateral 
Convention to 
Implement Tax 
Treaty Related 
Measures to Prevent 
Base Erosion and 
Profit Shifting : MLI)

1. การแกไ้ขอนุสัญญาภาษีซ้อนของ
ประเทศไทยกบัต่างประเทศให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นต่ าของ Inclusive 
Framework on BEPS 
2. การยกระดับมาตรฐานการป้องกนั
การหลบเล่ียงภาษีระหว่างประเทศ
ภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศ
ไทยกบัต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64  - MS1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว 
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504012 โครงการศูนยบ์ริหาร
จดัการ
การตรวจลงตราด้วย
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(E-Visa) ระยะที่ 2

1. เป็นการพัฒนาระบบ e-Visa ให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดย สอท./สกญ. สามารถ
ให้บริการ/อ านวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว
ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเพื่อเข้ามา
ในราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ด้านการยื่นค าร้อง การขออนุมัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอนด้านเอกสาร
 มุ่งเน้นการหลีกเล่ียงการพบปะหรือสัมผัส
ระหว่างบุคคล มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องห้ามกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
หน่วยงานอื่นๆ ท าให้หน่วยงานภาครัฐทั้ง
กระทรวงฯ และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจลงตราได้
อย่างรวดเร็วแบบ Realtime รวมทั้งยังเป็น
ช่องทางให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการจัดหา
งาน สนง. คกก. ส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 
สามารถขอใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทันที 
นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ส่งเสริมให้การคัด
กรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยขับเคล่ือน

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติในมิติการต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิ ใน
ประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของภูมิภาคท่ามกลาง
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ     2. ฐานข้อมูลด้าน
การตรวจลงตราที่แม่นย า ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน จัดท าระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทุก สอท./สกญ. ทั้งด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อระบบ Cloud 
ระบบ Visa Data Center บุคลากร ทั้ง
ส าหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา และ
ปฏิบัติงานอ านวยการระบบตรวจลงตราแบบ
ครบวงจร
3. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศกับโครงการ Biometric ระยะที่
สอง ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และบริหาร
ระบบ Visa Data Center (VDC) โครงการ

แรกให้สามารถให้บริการได้ต่อไป
5. เพื่อให้งานด้านการตรวจลงตราของ สอท./
สกญ. ทุกแห่งเป็นแบบแบบไร้กระดาษอย่าง
ครบวงจร (Paperless Office)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือ
แหลมฉบัง)

BR0504013 โครงการศึกษา
ต้นทุนการขนส่ง
สินค้าทางเรือชายฝ่ัง

1. เพื่อศึกษาต้นทุนที่เกดิขึ้นจริงจากการ
ให้บริการ ที่ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่า
เทียบเรือ A) ให้เป็นแนว ทางในการ
ก าหนดอตัราค่าภาระที่มีความเหมาะสม
 สามารถแขง่ขนัทางตลาดได้ รวมถงึ
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการขนส่ง
ตู้สินค้าทางเรือชายฝ่ังได้ พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการปรับอตัราค่าภาระ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการตลาดในอนาคต
 โดยมีความยดืหยุ่นและคล่องตัวในการ
ปรับอตัราค่าภาระ
2. เพื่อศึกษาต้นทุนภาพรวมโลจสิติกส์
ของ ท่าเรือแหลมฉบังเปรียบเทียบกบั
ท่าเรือต่างๆในภมูิภาค ในการก าหนด 
แนวทางการพัฒนาและปรับอตัราค่า
ภาระที่เหมาะสมให้สามารถแขง่ขนัทาง
การตลาดได้  
3. เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบ

1) ระยะเวลาในการ
ของบประมาณและ
จดัจา้ง พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64       
2) ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ ก.พ. 64 -
 ก.ค.64

           4,055,837 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1

ต้นทุนการขนส่งในประเทศในรูปแบบ
ต่างๆในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
และการก าหนดอตัราค่าภาระของท่า
เทียบเรือชายฝ่ัง(ท่าเทียบเรือA)ให้
สอดคล้องกบัการสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐที่ต้องการให้เกดิการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็น
ทางน้ ามากขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

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

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนา
ระบบการให้บริการเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกจิ และเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแขง่ขนัในการประกอบ
ธุรกจิของประเทศไทยและอนัดับของ
ประเทศไทยในรายงาน Doing 
Business ให้ดีขึ้น

 20,050,000 บาท งบประมาณกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ

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

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504015 โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
ให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การอ านวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ

1. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการให้บริการเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ และ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขง่ขนัในการ
ประกอบธุรกจิของประเทศไทยและ
อนัดับของประเทศไทยในรายงาน 
Doing Business ให้ดีขึ้น 
2. เพื่อติดตามความกา้วหน้าในการ
แกไ้ขปัญหาภายใต้ประเด็น 
ขอ้เสนอเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 
อนัดับประเทศที่ประกอบธุรกจิได้ง่าย
ที่สุด (Ten for Ten)

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

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504016 โครงการยกระดับ
การพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐแก่
นิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทาง
อเิล็กทรอนิกส์

เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการให้บริการของระบบการ
ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง
ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบ
เบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนิกส์

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

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

มีการตกลงใชก้ารช าระบัญชสีกลุเงิน
ท้องถิ่นระหว่างประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซียน

ด าเนินการต่อเนื่อง  - MS4.2

ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย

BR0504018 การแกไ้ข ขอ้บังคับ
ของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน 
ฉบับที่ 93 ว่าด้วย
การรักษาความ
ปลอดภยัสินค้าและ
ไปรษณียภณัฑ์ทาง
อากาศ

การแกไ้ขกฎระเบียบเกี่ยวกบัการขนส่ง
สินค้าทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ICAO

ม.ค. - ธ.ค. 64  ไม่ใชง้บประมาณ MS1.2

ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

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

เพื่อให้ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ มีความ
ยดืหยุ่น สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ที่ใชเ้ทคโนโลยใีนการออก
และเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64 MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504020 โครงการจดัท า
แผนปฏบิัติการเพื่อ
ผลักดันการลงทุน
อตุสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียน 
(Circular 
economy) ในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

1. ขอ้มูลศักยภาพของอตุสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกบัเศรษฐกจิหมุนเวียนในพื้นที่
 EEC ที่ได้สามารถน าไปประยกุต์ใชใ้น
การวิเคราะห์ภาพรวมในการพัฒนา
อตุสาหกรรมเป้าหมายได้ 
2. ยทุธศาสตร์รวมทั้งกลยทุธ์การ
ส่งเสริมอตุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ตรง
กบัความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 และตอบสนองศักยภาพของพื้นที่ได้ 
3. แผนปฏบิัติในการผลักดัน
อตุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัเศรษฐกจิ
หมุนเวียนในพื้นที่ สามารถด าเนินการได้
จริง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
สามารถร่วมด าเนินการได้ 
4. แนวทางการด าเนินงานถกูน าไปใชใ้น
การชกัชวนและสนับสนุนการลงทุนใน
อตุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัเศรษฐกจิ
หมุนเวียน

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504021 จดัท ามาตรการเพื่อ
การลงทุนใน
อตุสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกบั
การแพทยแ์ม่นย า 
ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

1. แผนส่งเสริมการลงทุนใน
อตุสาหกรรมการแพทยจ์โีนมิกส์ที่
เชื่อมโยงกบัการพัฒนาอตุสาหกรรม
เป้าหมาย 
2. เพิ่มศักยภาพทางการแขง่ขนัของ
ประเทศไทยในอตุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กบัการแพทยแ์ม่นย า ผ่านการก าหนด
ทิศทางการขบัเคล่ือน ยทุธศาสตร์ และ
แผนระดับพื้นที่ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนั 
วินิจฉยัโรค และลดค่าใชจ้า่ยในการดูแล
รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ EEC 
4. เพิ่มโอกาสในการจา้งงานของ
ประชากรในพื้นที่ จากการลงทุนใน
อตุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัการแพทย์
แม่นย า

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

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504022 โครงการเชื่อมโยง
ขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์
ระหว่าง
กรมสรรพากรและ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การเชื่อมโยงขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์
ระหว่างกรมสรรพากรและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

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

ใช้งบประมาณตามปกติ MS1.3 ด้านเศรษฐกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504023 การด าเนินงาน
ทบทวนขอบขา่ย
ธุรกจิประเภทกจิการ
ศูนยก์ลางธุรกจิ
ระหว่างประเทศ 
(International 
Business Center: 
IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุงเง่ือนไข
ประเภทกจิการศูนยก์ลางธุรกจิระหว่าง
ประเทศ (International Business 
Center: IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504024 การด าเนินงาน
ปรับปรุงมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน 
รวมถงึสิทธิประโยชน์
 และเง่ือนไขของ
ประเภทกจิการต่างๆ

มาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถงึสิทธิ
ประโยชน์ และเง่ือนไขของประเภท
กจิการต่างๆ ที่มีการปรับปรุงแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504025 การด าเนินงาน
ทบทวนนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษ (SEZ)

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ (SEZ) ที่มีการทบทวน
แล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

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

คุณสมบัติหลักเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับ
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ที่มีการ
ทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง BR0504027 การทบทวนการ
บังคับใชเ้อกสาร
ตรวจคนเขา้เมือง 
ตม.6 ส าหรับคนต่าง
ด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดินทางเขา้
 - ออกประเทศ (ตม.๖) ส าหรับ
ชาวต่างชาติ ไม่สามารถกระท าได้
เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการแกไ้ข
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยคนเขา้
เมือง ซ่ึงต้องใชร้ะยะเวลานานในการ
แกไ้ขกฎหมาย
สตม. จงึได้พิจารณาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยอยู่ระหว่างพัฒนาเป็น 
application หรือ QR Code เพื่อใชใ้น
การปฏบิัติงานบนมือถอื Smart Phone 
(Thai Immigration Form TM 6) 
รวมถงึการพัฒนาระบบ One System

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้า (กระทรวงพาณิชย)์

BR0504028 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชงิ
ลึกด้านเศรษฐกจิ
การค้า ระยะที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ
 2564

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกจิรายประเทศ
ส่งออกส าคัญส าหรับส านักงานพาณิชย์
ในต่างประเทศ (Policy Dashboard: 
Global Demand Dashboard) ระยะที่
 1
(2) ระบบก ากบัและติดตามนโยบายด้าน
เศรษฐกจิการค้าระดับจงัหวัด 
(Province Policy Dashboard) ระยะ
ที่ 2
(3) เว็บไซต์ระบบบริการขอ้มูลเศรษฐกจิ
การค้าเชงิลึก (Trade Analytic 
E-Service : คิดค้า.com) ระยะที่ 2
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการขอ้มูลเศรษฐกจิการค้าเชงิลึก 
(E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ เพื่อ
ใชใ้นการติดตามและวางแผนธุรกจิ
การค้า (2) มี Policy Dashboard ที่
เป็น Data Analytic สามารถคาดการณ์
สถานการณ์ (Prediction) เตือนภยั 
(Early Warning) และระบบบริหาร
จดัการปัญหาส าหรับผู้บริหาร

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64           10,376,100 งบประมาณยุทธศาสตร์ 
(งบประมาณแผ่นดิน)

MS1.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้า (กระทรวงพาณิชย)์

BR0504029 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชงิ
ลึกด้านเศรษฐกจิ
การค้า ระยะที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ
 2565

ผลผลิต : (1) ระบบก ากับและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศส่งออก
ส าคัญ (Policy Dashboard: Global 
Demand Dashboard) ระยะที่ 2
(2) ระบบก ากับติดตามสถานการณ์ค่าครอง
ชีพประชาชน (Policy Dashboard: Cost of 
Living Analytics) ระยะที่ 1
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าเชิงลึก (Trade Analytic E-Service : 
คิดค้า.com) ระยะที่ 3
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบบริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (E-Service) 
ส าหรับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการติดตาม
และวางแผนธุรกิจการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ที่เป็น Data Analytic สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์ (Prediction) เตือนภัย
 (Early Warning) และระบบบริหารจัดการ
ปัญหาส าหรับผู้บริหาร

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS n.n

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.)

BR0504030 โครงการแกไ้ข
เพิ่มเติมปรับปรุง
บทบัญญัติกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้
สอดคล้องกบั
มาตรฐานสากลด้าน 
AML/CFT และ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
มีความเหมาะสม 
เป็นธรรม ไม่เป็น
ภาระแกป่ระชาชน
เกนิสมควร

1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
 .... 
2. ร่างพระราชบัญญัติป้องกนัและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....

ต.ค. 64 - ก.ย. 65   -   MS4.1



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1.กระทรวงแรงงาน

2.สภาหอการค้าไทย

3.สภาอุตสาหกรรม

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

6 สป.อว. (สนผ. 
สมอ. สสอ. )

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ BR0505
สร้างและพัฒนาก าลงัคนที่มทีักษะและความพร้อมเพ่ือเป็นพลงัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลกัสตูรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดในอนาคต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

5. 4 ทปอ. (ที่ประชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั (ทปอ.มรภ.) ที่ประชมุคณะกรรมการอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )



ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ออกแบบหลกัสตูรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และสง่เสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวภิาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกทุกแห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลงัคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแลว้เพ่ือสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชพี ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความร่วมมอืระหวา่งภาครัฐ สงัคม ชมุชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน ส าหรับ
ภาคการผลติและบริการอยา่งยั่งยนื

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ใน
ชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

 สอศ. (สนับสนุน) BR0505001 โครงการผลิตอาชีวะ
พันธุใ์หม่ เพ่ือสร้าง
ก าลังคนที่มีสมรรถนะ 
ส าหรับอุตสาหกรรม 
NEW GROWTH 
ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และ
การปฏิรูปการ
อุดมศึกษาไทย

1. จ านวนนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน / 2564 = 
1,345 คน / 2565 = 1,388 คน)
2. จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตร ปวส. ที่เป็นอาชีว
พันธุใ์หม่มีความรู้และสมรรถนะตามหลักสูตรที่
เป็นสากล (2563 = 800 คน / 2564 = 852 
คน / 2565 = 1,308 คน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 -2565

            111,396,700 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS3/MS4

 สอศ. (สนับสนุน) BR0505002 โครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 -2567

             61,767,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS3/MS4

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505003 โครงการยกระดับผลิต
ภาพและพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือสร้าง
ความสามารถทางการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม

8,200 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

28,347,700             โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2 ด้านเศรษฐกิจ  หัวข้อที่ 2
 หัวข้อย่อย 2.1

 เร่ืองที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505004 โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยีรองรับ
การการท างาน
ในศตวรรษที่ 21

6,363 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

15,900,000             โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2 ด้านเศรษฐกิจ  หัวข้อที่ 2
 หัวข้อย่อย 2.1

 เร่ืองที่ 8

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505005 โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงานด้าน
เทคโนโลยีรองรับการ
การท างานในศตวรรษที่
 21

40,000 คน 1 ต.ค. 64 -
30 ก.ย. 65

136,400,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2 ด้านเศรษฐกิจ  หัวข้อที่ 2
 หัวข้อย่อย 2.1

 เร่ืองที่ 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0505006 โครงการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 
Reskill-Upskill 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบ
ประกาศนียบัตร (Non
 Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีต้นแบบหลักสูตรบูรณา
การที่ตอบสนองความต้องการในระดับชาติ 
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนียบัตร (Non-degree) 
3) มีรายวิชาหรือชุดวิชาของมหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตร์เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตหลากหลายมากขึ้น 
ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เรียนคนในวัยเรียน วัย
ท างาน กลุ่มเกษตรก้าวหน้าและผู้สูงวัย
สามารถน าความรู้ไปใช้ต่อยอดเพื่อการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้

ตค.64-กย.65 
(ปีงบประมาณ 2565) 

(ขอบเขตด้านปีการศึกษา
อยู่ในช่วงภาคปลายปี
การศึกษา 2564 และ

ภาคต้นปีการศึกษา 2565)

             70,800,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

M1/M2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505007 โครงการถ่ายทอด
ความรูก้ารสร้าง
หุ่นยนต์บริการเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และป้องกัน Covid 19

นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมหรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจได้พัฒนาทักษะการสร้างหุ่นยนต์บริการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

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

 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

BR0505008 โครงการเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายการศึกษา
และการท างาน 
(Education and 
Work Consortium)

1)	โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการศึกษา
และการท างาน (Education and Work 
Consortium)
2)	ภาคีเครือข่ายการศึกษาและการท างานด้าน
นวัตกรรมการออกแบบ
3)	ภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ในการแลกเปล่ียน
ความรู้ชองครูและนักเรียนอย่างน้อย 1 
เครือข่าย
4)	ระบบแลกเปล่ียนข้อมูล เพื่อการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนการสอนระหว่างภาคี 1 
ระบบ
5)	ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายอย่างน้อย 200 คน

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

MS1,MS2,MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

BR0505009 โครงการพัฒนาทักษะ
ก าลังคน 
เพ่ือสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบไอโอ
ทีเพ่ืออุตสาหกรรม 
(Industrial Internet 
of Things, IIOT)

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

มกราคม 2565 
ถึง 
ธันวาคม 2565

               9,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS1
MS2
MS3
MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

BR0505010 โครงการพัฒนาทักษะ
ก าลังคน 
เพ่ือสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการพัฒนา
ระบบการเรียน การ
สอนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่
เกี่ยวข้อง รุ่นละ 30 คน จ านวน 3 รุ่น
- กลุ่มที่เกี่ยวข้องในโครงการเพิ่มเติมได้แก่ 
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือและบุคลากรในสายปฏิบัติงานของ
สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ

มกราคม 2565 
ถึง 
ธันวาคม 2565

               5,400,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

BR0505011 โครงการบูรณาการ
การพัฒนาบุคลากร
ตามรูปแบบ EEC 
Model Type A และ 
Type B คลัสเตอร์
หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติส าหรับ
หลักสูตร Refinery 
Mechatronics

1. นักเรียนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ศึกษาต่อในหลักสูตร 
Refinery Mechatronics ตามรูปแบบ EEC 
Model Type A จ านวน 50 คนต่อปี 
(ด าเนินการต่อเนื่องทุกป)ี
2. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เข้ารับการ
ฝึกอบรมระยะส้ันตามรูปแบบ EEC Model 
Type B ในหลักสูตร Refinery 
Mechatronics จ านวน 400 คนต่อปี

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565

             20,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2
MS3
MS4

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ขีด

ความสามารถในการแข่งขัน
 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ

การกระจายรายได้
แผนแม่บท เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี BR0505012 โครงการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอนแบบชุดการเรียนรู้
ย่อย (Modular 
Instruction) และ
ระบบคุณวุฒิฉบับย่อย 
(Micro Credential) 
ในระบบธนาคารหน่วย
กิตดิจิทัล เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาและระบบการจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบชุดการเรียนรู้ย่อย (Modular 
Instruction) และระบบคุณวุฒิฉบับย่อย 
(Micro Credential) ในระบบธนาคารหน่วย
กิตดิจิทัล 
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาต้นแบบที่มีการ
เชื่อมโยงการพัฒนาทักษะกับมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

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

MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี BR0505013 โครงการพัฒนาระบบ
นิเวศน์นวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความเชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรม 
(University 
Industrial Linkage)

แพลตฟอร์ม การท างานร่วมอุตสาหกรรมใน
หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอน 
(หลักสูตร), อบรม Up skill, Re skill, การ
ท างานร่วมอุตสาหกรรมด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรม (Talent mobility), การลงทุนร่วม
เพื่อสร้างโรงเรียน-โรงงาน

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

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี BR0505014 การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
รุน่ใหม่ท างานร่วม
อุตสาหกรรมและ 
ส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility)

อาจารย์แล นักศึกษามีประสบการณ์และการ
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้ฝึกปฏิบัติจาก
โจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริง ฝึก
การใช้ทั้ง Professional skill และ Soft skill

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

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

BR0505015 6.โครงการต่อยอดการ
จัดตั้งเครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและทดสอบ
เพ่ือยกระดับพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกลุ่ม
สายวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที่ 21 และ 
Up-skill, Re-skill 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาชีพ
ด้านดิจิทัลเพ่ือเป็น
แรงงานที่มีทักษะแห่ง
อนาคต

1. บุคลากรสายอาชีวะ มีความพร้อมตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. บุคลากรสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยปีัจจบุัน
เพือ่ Up skill และ Re skill  
3. บุคลากรสายอาชีวะมีความรู้ด้านการใช้
โปรแกรมบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4. บุคลากรสายอาชีวะองค์ความรู้ด้านการใช้
การสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
เชื่อมต่อกับการควบคุมหุน่ยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการท างาน 
5. บุคลากรสายอาชีวะและผู้เข้าร่วมองค์ความรู้
ด้านการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์และการประยกต์ใช้ระบบ RFID
 ระบบความปลอดภัยทางอินเตอเน็ต
6.สามารถพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวคิด
 Ecosystem เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital 
card ให้สะดวกแก่การเข้ารับบริการที่ศูนยแ์ละ
วเิคราะห์ศักยภาพเป็นรายบุคคลได้ 
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดบุคลา
การสายอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการด้าน
นวตักรรม (Innovative startups)

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

MS2 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505016 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 2 S 
Curves ได้แก่ ด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ และ
อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร โดยเน้นจัด
โครงการแบบออนไลน์ 
1) โครงการอบรมด้าน
ภาษา 3 ภาษา 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
 และ ภาษาญี่ปุ่น 
2) โครงการพัฒนา
หลักสูตร non degree
 เพ่ือสร้างก าลังคนด้าน
ยานยนต์แห่งอนาคต 1
 หลักสูตร 
3) โครงการด้าน

ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill 
 Re Skill and New Skill )ส าหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

ม.ค.-ก.ค. 64 MS2

การแพทย์และบริการ
สุขภาพ 2 โครงการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505017 โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมส าหรับ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
แผนปฏิบัติการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill 
 Re Skill and New Skill )ส าหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

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

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยพะเยา BR0505018 โครงการพัฒนา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรและ
หลักสูตรอบรมแบบ 
Non-Degree เพ่ือ
พัฒนารองรับการ
พัฒนาศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนือ

มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจ้างงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่ต่ ากว่า 6 สายงาน

2563 -
ธันวาคม 2565

               7,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 1 - 4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BR0505019 โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
มัคคุเทศน์และชุมชน
เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอุทยาน
ธรณแีละแหล่งซากดึก
ด าบรรพ์

เปา้หมาย:
1. เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการภาคสนาม เสริมสร้าง
ความรู้และทกัษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการเชิง
การทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพแ์ละอทุยาน
ธรณี แกม่ัคคุเทศน ์ชุมชน นกัศึกษา และบคุคล
ทั่วไป จ านวน 3 พื้นที่หลัก
2. เพื่อถ่ายทอดทกัษะพื้นฐานภาษาองักฤษเพื่อ
การการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพแ์ละ
อทุยานธรณี
3. เพื่อขยายเครือข่ายกจิกรรมและประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพแ์ละอทุยาน
ธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจความส าคัญ
ทางธรรมชาติและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพแ์ละอทุยานธรณีเพื่อ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว พร้อมมีทกัษะการน าเสนอ
และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งถูกต้อง โดย
จ านวนผู้เข้าอบรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทกัษะพื้นฐานภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารส าหรับการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึก
ด าบรรพแ์ละอทุยานธรณี โดยจ านวนผู้เข้าอบรม
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปน็สถาบนัศูนยก์ลาง
การ

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

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

MS3.3  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

เครือข่ายการศึกษา การประชุมวิชาการ การจัด
อบรม และการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์
ของประเทศไทย พร้อมการพฒันาอทุยานธรณี 
โดยอาศัยภาคีเครือข่ายปจัจุบนัทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น กรมทรัพยากรธรณี 
UNESCO สภาบนัวิจัย และมหาวิทยาลัยอืน่ๆ ร่วม
เปน็ต้นทนุในการจัดอบรมและขยายเครือข่าย
ผลลัพธ์:
1. รายได้จากการทอ่งเที่ยวและบริการในพื้นที่
ด าเนนิการเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ป ีหลัง
การจัดโครงการ
2. ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการทอ่งเที่ยวแหล่ง
ซากดึกด าบรรพแ์ละอทุยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และทกัษะไปต่อ
ยอดและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้
4. หนว่ยงานภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา การ
ทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ ์และอทุยานธรณี
ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและเปน็ที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล (UNESCO)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร BR0505020 โครงการการพัฒนา
รายวิชาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular 
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing 
Thinking) เพ่ือการ
ขับเคลื่อนท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน

สร้างและพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะและความ
พร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

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

MS1 -

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ BR0505021 UP Skill-การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
สังคมสูงวัย (Wellness
 Tourism for Senior 
Society)

โดยการอบรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการ หรือ 
ผู้จัดการ "การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับสังคมสูงวัย" สามารถบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวฯ ทรัพยากรแหล่งให้บริการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวฯ สร้างเครือข่าย พัฒนา Platform 
และท า Marketting

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

               4,600,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ 
ปี 2565

MS2

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ BR0505022 การยกระดับเพ่ือความ
เป็นผู้น าอาเซียนด้าน
การศึกษาและวิจัยเพ่ือ
การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ Leveraging PSU
 Tourism Education 
and Research to 
Lead ASEAN

1) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2) การ
เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
 เช่น การท่องเที่ยวสุขภาพ การท่องเที่ยวฮา
ลาล การท่องเที่ยวสูงวัย 3) การเพิ่มขึ้นของ
ขีดความสามารถและสมรรถนะของนักวิจัย
ด้านการท่องเที่ยว 4) การเพิ่มขึ้นศักยภาพ
การแข่งขัน (Competitive Advantage) ของ
การท่องเที่ยวมูลค่าสูงของประเทศ

2565-2567              85,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ BR0505023 Up Skill โดยการ
อบรมความรู ้การ
พัฒนาเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ให้มีทักษะความรูใ้น
การใช้ Smart Digital 
เพ่ือการวางแผนการ 
ผลิตและการเข้าถึง
ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ

โดยการอบรม/ฝึกทักษะวิชาชีพจริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่  ที่มีทักษะ
 - การจัดการชีวิต การบริหารเวลา  และการ
บริหารจัดการการเงิน  
- การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
-  การท าการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง,  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใต้หลัก BCG Model,  การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร,  
การจัดการการผลิตและผลผลิต,  การแปรรูป 
 และการวางแผนและการจัดการตลาดผลผลิต
เกษตร (Off line / Online)

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

             16,610,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต BR0505024 โครงการ : ผลิต
บุคลากรให้บริการบน
เรือส าราญส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการศักยภาพสูงทาง
น้ า
การด าเนินงาน :
1. จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสารการ
อบรม และสื่อ
ประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรมโครงการ
ผลิตบุคลากรให้บริการ
บนเรือส าราญส าหรับ
การท่องเที่ยวและการ
บริการศักยภาพสูงทาง
น้ า 
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อมสรุป
ข้อมูลการฝึกอบรม
4. ประชุมเพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานและ

เป้าหมาย :
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศและ อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย
 Travel &  Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎี ทักษะ และทัศนคติเพื่อ
การบริการระดับสากล เตรียมพร้อมและ
พัฒนาคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานบน
เรือส าราญ ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ไม่น้อยกว่า 800 คน  และผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถผ่านการประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ ส าหรับการให้บริการบนเรือ
ส าราญส าหรับนักท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า

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

             74,500,700 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานค่าใช้สอย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505025 โครงการพัฒนาระบบ
การเทียบโอน
ประสบการณก์าร
ท างานเพ่ือการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505026 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งก าลังคนและ
ชุมชนท้องถ่ินด้วย
มาตรฐานอาชีพ

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

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505027 โครงการสร้างโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบอาชีพ

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

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505028 โครงการจัดท าชุด
ฝึกอบรมและสื่อการ
เรียนรูอ้อนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

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

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505029 โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ก าลังคนของประเทศ
ด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

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

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505030 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคนด้วย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่
ภูมิภาค

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ BR0505031 โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือพันธมิตรทาง
ธุรกิจและพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์อนาคต
เชิงยุทธศาสตร์
การตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs 
ในห่วงโซ่อุปทานด้าน
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และความงาม 
ในเขตคลัสเตอร์กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดา
มัน

 - แผนการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ได้แก่ กลุ่ม Millennials 
(generation y), active aging (อายุมากกว่า
 50 ป)ี และ retirement (อายุมากกว่า 65 ป)ี
 - จัดการอบรมให้ความรู้ในผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จ านวน 300 ราย ใน
พื้นที่จังหวัดศักยภาพน าร่อง

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565

               2,900,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3 + MS2  -

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ BR0505032 โครงการการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพของ
บุคลากรส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในท้องถ่ิน

 - มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากร
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในท้องถิ่น
 - แนวทางการพัฒนาก าลังคนในภาคการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏิบัติตน

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565

               3,348,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS4  -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0505033 โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุใ์หม่ ประจ าปี 
2564

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพันธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

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

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0505034 โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุใ์หม่ ประจ าปี 
2565

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพันธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

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

MS1/MS2/MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0505035 โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุใ์หม่เพ่ือรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
EEC ประจ าปี 2564

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพันธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

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

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0505036 โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุใ์หม่เพ่ือรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
EEC ประจ าปี 2565

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพันธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

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

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0505037 โครงการพัฒนาทักษะ
ก าลังคนของประเทศ

1) บัณฑิตและแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ
2) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรต้นแบบในการพัฒนาทักษะที่
เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และ
สถาบันอุดมศึกษา

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

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
 เช่น AIS, True, DTAC

BR0505038 โครงการยกระดับ 
SMEs ไทยสเูศรษฐกิจ
ดิจิทัลด้วยคลาวด์
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
- เพ่ือยกระดับทักษะ
ดิจิทัลครัง้ใหญ ่ให้กับ 
SMEs และ Startup 
(Reskill/Upskill/News
kill)
ปรับเปลี่ยนเปนธุรกิจ
ดิจิทัล เพียงพอใหมี
ความสามารถในการแข
งขันในเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลระดับ
นานาชาติ
- เพ่ือพัฒนาชวย SMEs
 มีความรู ทักษะ 
ประสบการณ ในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
การค านวณกลุมเมฆ

กลุ่มเป้าหมาย 
SMEs และ Startup จ านวน 50,000 คน ใน 
4 กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธุรกิจบริการ (ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม)
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 4.0 
(Industrial 4.0)
3.กลุ่มธุรกิจเกษตรอาหาร (Smart Farmer)
4.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (Cloud 
Programming)
ผลลัพธ์
- บุคลากรใน SMEs และ Startup จ านวน 
50,000 คน ได้รับการ Reskill/Upskill/New
 Skills ปรับเปล่ียนเป็นธุรกิจดิจิทัลและ
สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจมดิจิทัล
- โครงการธุรกิจ (ด้านการขาย การตลาด การ
บริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และ
บริการหลังการขาย) ที่สามารถน าขึ้นในระบบ
 Cloud จ านวน 2,000 โครงการ 
- แพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ SMEs ธุรกิจ
ต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขันบนอินเทอร์เน็ต 
Virtual Cluster จ านวนไม่ต่ ากว่า 10

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565

         1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS1, MS2, MS3  -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

(Cloud Computing)
 ตามหลักเศรษฐกิจแบ
งปน ทั้ง Marketing 
4.0, Industry 4.0, 
Smart Food and 
Farming และ Cloud
 Computing สามารถ
ลดคาใชจายในการขาย
 การตลาด การบริหาร
จัดการโลจิ
สติกส หวงโซอุปทาน 
และบริการหลังการขาย
'- เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร
มดิจิตอล ส าหรับ SMEs
 ธุรกิจออนไลนตาง ๆ 
และซอฟตแวรประยุกต
 เปนกลมุแขงขันบนอิน
เทอรเน็ต (Virtual 
Cluster) ในการท า
ธุรกิจในระบบนิเวศ
ดิจิทัลบนอินเทอรเน็ต

 แพลตฟอร์ม  และซอฟต์แวร์ รองรับ 
SMEs 2,500 ราย ในการท าธุรกจิ
ออนไลน์ต่อเชื่อมกบัระบบนิเวศดิจทิัล
บนอนิเทอร์เน็ต สามารถเขา้ถงึผู้บริโภค
โดยตรงผ่านอนิเทอร์เน็ต (Peer to 
Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
 - SMEs ไทยปรับเปล่ียนเป็นธุรกจิ
ดิจทิัล มีความสามารถในการแขง่ขนัใน
ตลาดไทย อาเซียน จนี และนานาชาติ 
บนอนิเทอร์เน็ตในการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกจิหลังวิกฤติโควิด-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยกีาร Cloud Computing ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรวดเร็ว
และต้นทุนค่าใชจ้า่ยต่ าสามารถแขง่ขนั
ได้ในระดับนานาชาติบนอนิเทอร์เน็ต
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มดิจติอล/
กลุ่มแขง่ขนั SMEs บนอนิเทอร์เน็ต

ส าหรับ SMEs ธุรกจิต่างๆและ
ซอฟต์แวร์ประยกุต์ ในการท าธุรกจิใน
ระบบนิเวศดิจทิัลบนอนิเทอร์เน็ต เกดิ
เป็นคลัสเตอร์กลุ่มแขง่ขนัร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐและการศึกษาเพื่อ
สร้างนวัตกรรม
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