5 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านเศรษฐกิจ
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

5. เศรษฐกิจ
BR0501

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)

1. มีการปรับเปลี่ยนพืน้ ที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกับพืน้ ที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง
2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย
3. มีการขยายพืน้ ที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้่าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุพ์ ืช พันธุส์ ัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่
6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
7. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม
8. เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อตุ สาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG

BR0502

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

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

BR0503

การเพิม่ โอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME
2. การเพิม่ ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิ ัล
3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup
4. การเพิม่ ขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME
5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

BR0504

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment Center)

1. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพือ่ สร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
3. การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย
4. การอ่านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

BR0505

การพัฒนาศักยภาพคนเพือ่ เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส่าหรับสถานศึกษาในก่ากับของ
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง
2. ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill )ส่าหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพือ่ สร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิตและบริการ
อย่างยั่งยืน
4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน
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โครงการภายใต้แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0501

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทาเกษตรมูลค่าต่า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และ
ประมงที่มมี ลู ค่าสูง

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง
มีการสนับสนุนการทาการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจาหน่าย
ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น
มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และ
เป็นธรรม

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

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

บริหารจัดการน้า พัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มคี วามหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
จัดหาพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ัตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
พัฒนางานวิจัย ปรับปรุง และจัดหาพันธุพ์ ชื พันธุส์ ัตว์ พันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดี
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มคี วามเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่
พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อบริหารจัดการการผลิตให้กับสมาชิกแปลงใหญ่
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
พัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer
สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตที่มีมาตรฐานแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer
เพิ่มช่องทางการจาหน่ายและหาตลาดใหม่ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทลั แพลตฟอร์ม

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

เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)
เป้าหมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)
เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)
เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)

พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm)
ส่งเสริมเกษตรกรในการจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG
ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการทาปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 MS4.2 MS6.3

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

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

กรมการข้าว

BR0501X01 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่
(Smart Big
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิต
ที่ต่าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมการค้าภายใน

BR0501X02 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
อินทรีย์
(ปี งปม. 2564)

มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
สินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
จากปีงปม.2563

กรมการค้าภายใน

BR0501X03 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์
(ปี งปม. 2565)

กรมการค้าภายใน

BR0501X04 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ปี
งปม.2564
BR0501X05 โครงการส่งเสริม
การเพิ่มศักยภาพ
ตลาดผลไม้ ปี งป
ม. 2565

กรมการค้าภายใน

458,662,600

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.1

ต.ค.63 – ก.ย.64

32,500,000 ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS8.1
MS6.2

มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
สินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 จากปี งปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65

51,500,000

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

MS8.1
MS6.2

มูลค่าการจาหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.63 – ก.ย.64

30,000,000 ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

มูลค่าการจาหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.64 – ก.ย.65

47,000,000

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501X06 โครงการพัฒนา มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
และ ส่งเสริมศูนย์ Farm Outlet เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
จาหน่ายสินค้า
จากปีงปม.2563
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet) ปี
งปม.2564

ต.ค.63 – ก.ย.64

10,280,000 ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501X07 โครงการพัฒนา มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
และส่งเสริมศูนย์ Farm Outlet เพิ่มขึ้น
จาหน่ายสินค้า
ร้อยละ 3 จากปีงปม.2564
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet) ปี
งปม.2565

ต.ค.64 – ก.ย.65

25,200,000

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน

BR0501X08 โครงการบริหาร พื้นที่ชลประทานได้รับการบริหาร
จัดการน้า พัฒนา จัดการ/ปริมาตรเก็บกักน้าเพิ่มขึ้น/
แหล่งน้าและเพิ่ม พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
พื้นที่ชลประทาน

พ.ย.63 - ก.ย.65

กรมประมง

BR0501X09 โครงการธนาคาร ชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร
ด้านผลผลิตสินค้าประมง 80 แห่ง
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้าแบบมีส่วน
ร่วม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,428,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

22,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.2

งบประมาณ
โครงการที่
สนับสนุนพื้นที่
เป้าหมายของ
กระทรวง

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

โครงการที่ได้รับ MS 1 - MS 4
จัดสรรตาม พรบ. และ MS 8
64

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
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โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

กรมประมง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

25,428,100

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS4.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

151,181,900

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.2

BR0501X11 โครงการส่งเสริม พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ต.ค. 63 - ก.ย. 64
อาชีพประมง
7,800 ราย
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65
8,900 ราย

11,889,200

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS6.2

50,569,500

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง

BR0501X12 โครงการเพิ่ม
สร้างอัตลักษณ์สัตว์น้าพื้นถิ่น 4 ชนิด ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบ่งชี้
ทางทางภูมิศาสตร์
(ประมง)

10,623,400

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.3

กรมประมง

BR0501X13 โครงการส่งเสริม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
อาชีพประมง
ผลิตกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้าอื่น
กิจกรรมพัฒนา 7,350 ราย
ศักยภาพการผลิต
สัตว์น้าเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

117,927,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง

BR0501X14 โครงการพัฒนา พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เกษตรกรรมยั่งยืน เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ 500 ราย
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

6,766,900

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS8.2

กรมประมง

BR0501X15 โครงการยกระดับ พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
คุณภาพมาตรฐาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ 2,200
สินค้าเกษตร
ราย
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

60,807,400

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.2

กรมประมง

BR0501X16 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 75 แปลง

29,976,100

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.1

ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตร ต.ค. 64 - ก.ย. 65
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 100 แปลง

62,946,100

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์,
ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์,
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
จัดการข้อมูลฟาร์ม

10,270,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.1

65,168,300

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

14,525,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64
38,150,800
เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

BR0501X10 โครงการผลิตและ กระจายลูกพันธุส์ ัตว์น้าพันธุด์ ีสู่
ขยายสัตว์น้าพันธุ์ ภาคการผลิต 12 ชนิดพันธุ์
ดี กิจกรรมพัฒนา
และผลิตสัตว์น้า
พันธุด์ ี

BR0501X17 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

BR0501X18 โครงการพัฒนา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เทคโนโลยี
และสารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร
นวัตกรรม
เครื่องจักรกลและ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
อุปกรณ์ด้านปศุ
สัตว์
(Motor Pool)

MS2.1
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โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์

BR0501X19 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปรื่อง

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart ต.ค. 63 - ก.ย. 64
Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ
, Young Smart Farmer

3,335,200

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS6.1

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

27,561,400

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

กรมปศุสัตว์

BR0501X20 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
ข้อมูลเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

11,431,800

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS7.3

กรมปศุสัตว์

BR0501X21 โครงการจัดทา
ข้อมูลเกษตรกร
แห่งชาติ

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

32,053,800

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS7.3

กรมพัฒนาที่ดิน

BR0501X22 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน จานวน
74,500 ไร่
พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน จานวน
220,000 ไร่

ม.ค.-ก.ย. 64

59,364,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64
242,363,000
เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

ด้านเศรษฐกิจ

MS2.1

ด้านเศรษฐกิจ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมวิชาการเกษตร

BR0501X23 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ผลิต
พันธุพ์ ชื และปัจจัย
การผลิต

เกษตรกรได้พนั ธุพ์ ชื และปัจจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้
ในการผลิตพืช เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มผลผลิต มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65

198,804,600

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS4.1

กรมวิชาการเกษตร

BR0501X24 โครงการสร้าง
มูลค่าผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร
ชีวภาพสู่เชิง
พาณิชย์ กิจกรรม
การแปรรูป
วัตถุดิบพืช
สมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน

เกษตรกรสามารถนาพืชสมุนไพรซึ่ง ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป็นพืชเศรษฐกิจตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ มุ่ง
สู่การแปรรูปเพื่อป้อนในตลาด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เวชสาอาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น

14,230,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร

BR0501X25 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ไม่น้อยกว่า 1,857 แปลง
แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลด
ต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น

ต.ค.63 - ก.ย.64

425,938,600

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์

BR0501X26 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ให้เข้าสู่ระบบการ
ผลิตเกษตรแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่า

เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 150 แห่ง
ผลลัพธ์ รายได้จากการดาเนิน
ธุรกิจด้านสินค้าเกษตรของ
เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ต.ค.64-ก.ย.65

119,352,290

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.2
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โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

กรมหม่อนไหม

BR0501X27 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหม
ระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่ม
มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มี
ผลผลิต
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้าง
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 31 แปลง
แปลงใหม่ ปี 64 จานวน 6 แปลง
ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64

7,612,100

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.1
MS4.1

เป้าหมาย : เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่ม มีต้นทุนการผลิตที่
เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสใน
การแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 41 แปลง
แปลงใหม่ ปี 65 จานวน 1 แปลง
ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ
10

ต.ค.64 - ก.ย.65

13,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1
MS4.1

การยางแห่งประเทศไทย

BR0501X28 โครงการเพื่อ
สนับสนุนงาน
ด้านตลาด

สามารถมีการซื้อขายยางก้อนถ้วย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64

1,549,330

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.2
MS8.1

การยางแห่งประเทศไทย

BR0501X29 โครงการการ
จัดทาระบบ
บริหารงาน
คุณภาพ ISO
9001 ของสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่น
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
รมควัน/ยางแผ่นรมควันอัดก้อน/
ยางเครปและจุดรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จานวนรวม 8 กลุ่ม

5,340,160

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.2
MS8.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0501030 โครงการปฏิรูป
การเกษตรไทย
เพื่อการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมมูลค่า
สูง

1. สามารถพัฒนาเกษตรกรรม
ต้นแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรมูลค่าสูงที่เหมาะสม
ขึ้นมาได้ จากการทางานร่วมกัน
ของเครือข่าย
2. เกษตกรหรือผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
เกษตรกรรมต้นแบบและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
มูลค่าสูงให้กับเยาวชนเข้ามาเรียนรู้
ได้
4. สามารถช่วยเชียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการ
ขับเคลื่อนด้วยอาชีพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร

ต.ค.64 - ก.ย.65

302,900,000

เสนอขอตั้ง
MS1.1 MS1.2
งบประมาณในปี 65 MS2.2 MS4.1
MS4.2 MS6.2
MS6.3 MS7.3

ด้านเศรษฐกิจ
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โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0501X31 โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงเพื่อใช้
ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่สาหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการ
จัดการการเกษตร
เพิ่มมูลค่า

1. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถ
ต.ค.64-- ก.ย.65
เข้าถึงข้อมูล Big Data ด้าน
การเกษตรและใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทลั แพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบช่วยการตัดสินใจ
ในการวางแผนผลิตสินค้าเกษตร
ตั้งแต่การเลือกปัจจัยการผลิต
ปฏิทนิ กิจกรรม การแปรรูปและ
แหล่งจาหน่าย
3. เพิ่มช่องทางของการจาหน่าย
ผลิตผลการเกษตรออนไลน์แก่
เกษตรกร
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อการ
ช่วยวางแผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
การเกษตรของประเทศเพื่อการ
วางแผน คาดการณ์ และพยากรณ์
การเกษตรไทย

58,500,000

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

BR0501X32 โครงการพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ
(smart farmer)
บนพื้นที่สูง

ตัวชี้วัด 1 จานวนเกษตรกร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต้นแบบที่ยกระดับการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมสู่การทาการเกษตรแบบ
สร้างมูลค่า 220 ราย
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 เกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกร
ต้นแบบสามารถเผยแพร่ผลงาน
ของตนเอง และเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานในการกระจายองค์
ความรู้แก่เกษตรกรอื่น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

11,420,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1.2

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

BR0501X33 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลั ของรัฐ

- แพลตฟอร์มฐานข้อมูลการเกษตร ม.ค. - ก.ย. 2564

41,590,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS7.3

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม BR0501X34 โครงการยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สินค้าเกษตรสู่
แปรรูปจากวัตถุดิบหลักในประเทศ
เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และตรงต่อความ
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

75,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.3

สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

44,277,600 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

BR0501X35 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เป้าหมาย 40 แปลง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จานวน 40 แปลง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 (วัดผลแปลงที่เข้าร่วม
โครงการฯ ปีที่ 3)

15 ม.ค. 64 30 ก.ย. 64

MS2.1

- ด้านเศรษฐกิจ
- หัวข้อ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอานาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เป้าหมาย มี
เครือข่ายธุรกิจชุมชน
- ขั้นตอนการ
ดาเนินการ:
1. สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกิจ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ดาเนินการ: การ
รวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ
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โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

เป้าหมาย 55 แปลง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่จานวน 55 แปลง
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของครัวเรือนเกษตร
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูป
ที่ดิน เพิ่มขึ้นไม้น้อยกว่า ร้อยละ 5
(วัดผลแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ
ปีที่ 3)

1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

2. การพัฒนาชุมชน
- เป้าหมาย มี
เครือข่ายธุรกิจชุมชน
- ขั้นตอนการ
ดาเนินการ:
เป็นางธุ
การด
นการ
วงเงิน
ที่มาของ
ส่งผลต่อ กรณี
1. สร้
รกิาเนิ
จระดั
บ
งบประมาณ
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิ
ชุมชน รปู
(ฉบับเดิม)
(บาท)
(ได้มากกว่า 1) สร้ประเทศ
างกลไกระดับธุรกิจ
โปรดระบุ
ด้านที่
MS x.x
ชนฯ
เกีชุ่ยมวข้
อง
- แนวทางการ
61,491,400
เสนอขอตั้ง
MS2.1
ดาเนินการ: การ
งบประมาณในปี 65
รวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ

สานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย

BR0501X36 โครงการส่งเสริม
อ้อยพันธุด์ ีของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาล
ทรายสู่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

อ้อยพันธุด์ ีสายพันธุใ์ หม่ของ
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทรายพัฒนา นาปลูกขยาย
ไม่น้อยกว่า 940,000 ต้นกล้า และ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยนาอ้อยพันธุด์ ี
สายพันธุใ์ หม่ที่สานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทรายพัฒนาไปปลูกขยาย จานวน
450/450 ราย/ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

21,700,200

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.2

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501X37 โครงการเพิ่ม
ผลลัพธ์ : เกษตรกรระดับหมู่บา้ น
ศักยภาพการผลิต ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและดูแล
สินค้าเกษตร
อย่างใกล้ชิด จากกลไกอาสาสมัคร
มูลค่าสูงระดับ
เกษตร และคณะกรรมการหมู่บา้ น
หมู่บา้ น
และทีมบูรณาการในระดับพื้นที่
ส่งผลให้เกษตรกรมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพสูงขึ้น มีการปรับเปลี่ยนไปสู่
การทาการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตผ่าน
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ GDP
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8
และลดความเหลื่อมล้าของรายได้
ในภาคเกษตร
ตัวชี้วัด
1) ทุกหมู่บา้ นจานวน 75,032
แห่งทาการเกษตรมูลค่าสูงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของการเกษตรใน
หมู่บา้ น
2) เกษตรกรในหมู่บา้ นมีรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.8

เม.ย. 64 - ก.ย.64

97,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 1-8

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0501X38 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลั ของรัฐ

ต.ค.63 - ก.ย.64

29,104,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS7.3

1) ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร 1 ระบบ
2) เครื่องมือตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร 1 ระบบ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501X39 โครงการบูรณา
การระบบข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร
และจัดทาข้อมูล
ทางด้าน
การเกษตรแบบ
เปิดเชื่อมโยงกับ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ
BR0501X40 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

BR0501X41 DGTFarm :
ตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์

1) ปรับปรุงเพิ่มความสามารถชุด
โครงสร้างมาตรฐานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร (ADX dataset)
2) ส่วนต่อประสานเชื่อมโยงข้อมูล

ต.ค.64 - ก.ย.65

60,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS7.3

การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (5 แห่ง)

ต.ค.63 - ก.ย.64

9,423,500

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 2.1

การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (6 แห่ง)

ต.ค.64 - ก.ย.65

20,688,300

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

เครื่องมือในการสร้างช่องทางซื้อ
ขายสินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.63 - ก.ย.64

2,708,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 5.1

ต.ค.64 - ก.ย.65

4,822,100

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 5.1

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501X42 การพัฒนาความรู้ เกษตรสามารถปลูกพืชสมุนไพรได้
เกษตรกร
ตามมาตรฐาน
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร

ต.ค.64 - ก.ย.65

1,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 8.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย

BR0501X43 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart
Farmer

จานวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์
DPO Smart Farmer จานวน
1,150 ฟาร์มในปี 2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1,200,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

จานวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์
DPO Smart Farmer จานวน
2,000 ฟาร์ม ในปี 2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1,200,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืนที่พเิ ศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
(องค์กำรมหำชน)

- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
- กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
- กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

- กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

BR0502

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.3 (MS4.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.4 (MS4.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

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

การขับเคลื่อน Happy Model

มี.ค.64 - ธ.ค.65

กำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจเกี่ยวกับ HAPPY MODEL
กำรขับเคลื่อนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่กำรปฏิบตั ิในพืนที่จริง

มี.ค.64 - ก.ย.64

ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรให้ข้อมูล หรือกำรถ่ำยทอดเกี่ยวกับโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข

ต.ค.64- ก.ย.65

สร้ำงเรื่องรำวสร้ำงสรรค์ (Creative Content) เกี่ยวกับโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว (Big Data) ผ่ำนระบบดิจิทลั

ต.ค.64- ก.ย.65

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ต.ค.64- ก.ย.65

กำรลดควำมซำซ้อนเพื่อำนวยควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจให้ผู้ประกอบกำร
ผลักดันให้มีกำรวำงมำตรฐำนธุรกิจบริกำรเพื่อสุขภำพเพื่อยกระดับกำรให้บริกำรแบบครบวงจร

ต.ค.64- ก.ย.65
ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมด้านที่พัก

ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันให้โรงแรมหรือที่พกั นอกระบบ จดทะเบียนในระบบให้มำกที่สุด

ต.ค.64- ก.ย.65
ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษำควำมเหมำะสมในกำรหำแนวทำงหรือมำตรกำรรองรับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Ecomomy)
จำกดิจิทลั แพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมและสนับสนุนภำคเอกชนในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์เรื่องรำว (Content) จำกอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย

ต.ค.64- ก.ย.65

สร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรจัดทำ Co-Production Treaty ให้เกิดระบบกำรผลิตร่วม (Co-Production)
จัดทำเอกสำรสิทธิบตั ร เครื่องหมำยกำรค้ำและสิทธิอ์ ื่นๆ ให้เป็นสำกล

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

แก้ไขปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิอ์ ย่ำงจริงจัง โดยกำหนดหน้ำที่กำรปรำบปรำมของหน่วยงำนรัฐให้ชัดเจน
ปรับปรุงประกำศคณะกรรมกำรภำพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชำติ

ต.ค.64- ก.ย.65

สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า

ต.ค.63-ก.ย.65

เป้ำหมำยย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

กำหนดสิทธิประโยชน์ทำงภำษีให้แก่อุตสำหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht)

ต.ค.63-ก.ย.64

เป้ำหมำยย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เร่งผลักดันยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเรือสำรำญ (Cruise)

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 , MS5.1

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

MS1

MS2 MS3 MS4

MS1.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X01 โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำสนเทศกลำง
เพื่อพัฒนำ E-service
บริกำรประชำชนและ
พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของประเทศ
ระยะที่ 1

กรมกำรท่องเที่ยวมีข้อมูล
และระบบสำรสนเทศที่มี
ควำมมั่นคงปลอดภัย น่ำ
เชื่อถือ และมี เสถียรภำพ
ในกำรทำงำน บุคลำกร
ของกรมกำรท่องเที่ยว
สำมำรถใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงในกำร
ทำงำน และสำมำรถ
ให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบนั และต่อเนื่อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X02 โครงกำรส่งเสริมและ
ยกระดับที่พกั นักเดินทำง
(Home Lodge)

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X03 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับผู้ประกอบกำรเพื่อ
เข้ำสู่มำตรฐำน

1 ต.ค. 64 -30
ก.ย. 65

48,395,000

เสนอตังงบใน
ปีงบประมำณ
2565

MS 1.5

1. ชุมชน ผู้ประกอบกำร 1 ตุลำคม 2563 ขนำดเล็กและขนำดกลำง 30 กันยำยน 2564
ที่ให้บริกำรด้ำนที่พกั เข้ำใจ
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของ
ที่พกั นักเดินทำง (Home
Lodge) จำนวนไม่น้อยกว่ำ
1,000 คน
2. สถำนประกอบกำร
สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
กำรให้บริกำรที่พกั ให้มี
คุณภำพมำกขึน จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 800 แห่ง

6,323,500

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2564

MS 3.1

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
1 ตุลำคม 2563 ท่องเที่ยว ได้รับกำรพัฒนำ 30 กันยำยน 2564
ศักยภำพ และเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันได้มำกขึน ไม่น้อย
กว่ำ 1,000 คน

7,500,000

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2564

MS 1.3

13/69
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X04 โครงกำรพัฒนำห้องนำ
สำธำรณะตำมเส้นทำง
ท่องเที่ยวรองรับกำร
ท่องเที่ยววิถีใหม่

1. สถำนประกอบกำร
1 ตุลำคม 2564 แหล่งท่องเที่ยว และชุมชน 30 กันยำยน 2565
ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรให้บริกำรห้องนำ
สำธำรณะให้ถูกต้องตำม
หลักสุขอนำมัยจำนวนไม่
น้อยกว่ำ 500 คน
2. นักท่องเที่ยวมีควำม
เชื่อมั่นในควำมสะอำด
ปลอดภัย และเพียง พอ
ของห้องนำสำธำรณะใน
กำรเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X05 โครงกำรพัฒนำอำหำร
1. พัฒนำเส้นทำงกำร
1 ตุลำคม 2564 สมุนไพรและกัญชำสำหรับ ท่องเที่ยวเชิงอำหำร
30 กันยำยน 2565
ชุมชน
ท้องถิ่นในชุมชนให้เกิดอัต
ลักษณ์และมีมูลค่ำเพิ่ม
2. ชุมชน มีศักยภำพและ
องค์ควำมรู้
เพิ่มมำกขึนสำมำรถพัฒนำ
ตนเองได้

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X06 โครงกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
ของบุคลำกรกำรท่องเที่ยว
ไทยเพื่อรองรับกำรท่อง
เที่ยววิถีใหม่ (New
Normal)

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X07 โครงกำรส่งเสริมและ
1. อบรมผู้ให้บริกำรที่
1 ตุลำคม 2564 ยกระดับศักยภำพของ
สัมผัสนัก ท่องเที่ยว
30 กันยำยน 2565
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยตรง ให้สำมำรถบริกำร
ด้วยควำมสะอำด ปลอดภัย
เป็นธรรม รองรับวิถีใหม่
New Normal
2.บุคลำกรภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ที่มีภำรกิจใน
กำรบริกำรนักท่องเที่ยวให้
มีองค์ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำร
นักท่องเที่ยว
3.ชุมชนท่องเที่ยวมีควำมรู้
ทักษะในกำรตกแต่ง
สถำนที่ ที่พกั และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
ตำมอัตลักษณ์ของพืนที่

34,097,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X08 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ด้ำนกำรท่องเที่ยวสู่
มำตรฐำนอำเซียน

34,059,020 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

ผู้ประกอบกำร บุคลำกร
1 ตุลำคม 2563 ด้ำนกำรท่องเที่ยว และ
30 กันยำยน 2564
ชุมชนท่องเที่ยว ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพในกำร
ให้บริกำรทำงกำรท่องเที่ยว
เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว
วิถีใหม่ (New Normal)

บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 1 ตุลำคม 2564 ได้รับกำรพัฒนำและ
30 กันยำยน 2565
ยกระดับศักยภำพสู่
มำตรฐำนอำเซียน

5,000,000

คำขอ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

3,000,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

66,681,600

เงินกู้ภำยใต้
พ.ร.ก.

MS 1.3

MS 1.2

หมำยเหตุ : ขอให้
เพิ่มกำรเล่ำเรื่อง
อำหำรประเภทนีดี
ต่อสุขภำพอย่ำงไร

MS 1.3

หมำยเหตุ : ขอเพิ่ม
หัวข้อผู้สัมผัสอำหำร
และผู้ประกอบกำร
ต้องเสนอว่ำท้องถิ่น
มีอะไรที่เป็น Happt
Model

14/69
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X09 โครงกำรกำรดำเนินกำร
เพื่อรองรับกำรประกำศ
เขตพืนที่เพื่อกำรท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นหรือชุมชน

1. มีพืนที่ในท้องถิ่นหรือ
1 ตุลำคม 2564 ชุมชนได้รับกำรตรวจ
30 กันยำยน 2565
ประเมินเขตพืนที่เพิ่มขึน
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 พืนที่
2. บุคลำกรในท้องถิ่นหรือ
ชุมชน ซึ่งจะได้รับกำร
ประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพัฒนำให้
เตรียมควำมพร้อมเพื่อเป็น
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 200 คน

1,485,280 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X10 โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของธุรกิจนำ
เที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำ
เที่ยว เพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยววิถีใหม่

1. มีเส้นทำงกำรนำเที่ยว 1 ตุลำคม 2564 ของผู้ประกอบธุรกิจนำ
30 กันยำยน 2565
เที่ยวและมัคคุเทศก์
รองรับกำรท่องเที่ยววิถี
ใหม่จำนวน 5 เส้นทำง
2. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ
ผู้อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ได้รับกำรฝึก อบรม
พัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อ
รองรับกำรท่องเที่ยววิถี
ใหม่ จำนวน 10 เรื่อง/
หลักสูตร จำนวน 1,000
คน

17,000,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
๒๕๖๕

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X11 โครงกำรกำรจัดอบรม
เสริมสร้ำงและพัฒนำ
สมถรรนะมัคคุเทศก์
เฉพำะทำงให้มีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยว

อบรมพัฒนำศักยภำพ
1 ตุลำคม 2564 มัคคุเทศก์ และบุคลำกร
30 กันยำยน 2565
ด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีองค์
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ และ
สำมำรถเป็นวิทยำกร
ผู้สอนด้ำนกำรท่องเที่ยว
ด้ำนสุขภำพได้

2,860,920 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X12 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับชุมชนเพื่อเข้ำสู่
มำตรฐำน

ชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ 1 ตุลำคม 2563 30 กันยำยน 2564

9,000,000

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2564

MS 1.2

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X13 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ สร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรใน
กำรบริหำรจัดกำรและ
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับ
สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ กำรพัฒนำและมีองค์
แหล่งท่องเที่ยวสู่ควำมยั่งยืน ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
สร้ำงควำมประทับใจต่อ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึน

5,000,000

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2564

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X14 โครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ สร้ำง/ฟื้นฟู อัตลักษณ์ใน 1 ตุลำคม 2564 –
เมืองเพื่อส่งเสริมกำร
พืนทีเ่ มือง/อำเภอ/ชุมชน/ 30 กันยำยน 2565
ท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์ ย่ำน ให้มีควำมสอดคล้อง
กับบริบทโดยรอบ เพื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่ำ
จดจำ มีควำมโดดเด่น

3,000,000 โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 1.4

1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

หมำยเหตุ : ปรับเพิ่ม
เส้นทำงท่องเที่ยว
Happy Model 2.
ให้ใช้คำว่ำโมเดล
อำรมณ์ดีมีควำมสุข
(Happy Model)
แทนคำว่ำ วิถีใหม่
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X15 โครงกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว Caravan and
Camping

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือ 1 ตุลำคม 2564 –
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 30 กันยำยน 2565
เพื่อรองรับรถบ้ำนและ
แคมป์ปิ้งทังหมด พร้อมทัง
ส่งเสริมกิจกรรมและแนว
ทำงกำรท่องเที่ยวรถบ้ำน
และแคมป์ปิ้งที่คำนึงถึง
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และกำรสัมพันธ์กับชุมชน
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจและ
สังคมมำกที่สุด

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X16 โครงกำรยกระดับชุมชน
โครงกำรโคกหนองนำ
โมเดล ให้เป็นชุมชน
ท่องเที่ยวต้นแบบ

20,000,000

คำของบ
ประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2565

MS 3.1

ชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ 1 ตุลำคม 2564 –
30 กันยำยน 2565

5,000,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.2

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X17 โครงกำรศึกษำแหล่ง
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงควำม 1 ตุลำคม 2564 –
ท่องเที่ยวเชิงควำมเชื่อและ เชื่อและจิตวิญญำณ ซึ่ง
30 กันยำยน 2565
จิตวิญญำณประเภท มูเตลู หน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องสำมำรถนำ
แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เชื่อมโยงฯ ไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
พืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณได้รับ
กำรประชำสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทัง
ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ และ
พืนที่เชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่ม
สูงขึน.
4. ประเทศไทยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่
ส่งเสริมกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ และเกิดกำร
กระจำย

5,000,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.2

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X18 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพนำพุร้อน จังหวัด
ระนอง

เกิดแนวทำงกำรพัฒนำ
พัฒนำแหล่งนำพุร้อน
ธรรมชำติที่มีมำตรฐำน
สำกล และถูกนำไปเป็น
ต้นแบบในกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวนำพุร้อน
ธรรมชำติอื่น ต่อไป

1 ตุลำคม 2564 –
30 กันยำยน 2565

15,000,000 โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X19 โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
ท่องเที่ยวนำพุร้อน

แหล่งท่องเที่ยวนำพุร้อน
และแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนำและ
ประชำสัมพันธ์

1 ตุลำคม 2564 –
30 กันยำยน 2565

5,000,000 โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

หมำยเหตุ : ควรเพิ่ม
รำยละเอียดเรื่องกฎ
ที่ควรปฏิบตั ิ
มำตรฐำนพืนที่จอด
รถ และกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสำหรับ
นักท่องเที่ยวที่มำ
จำกต่ำงประเทศ

หมำยเหตุ : หำก
เปลี่ยนชื่อโครงกำร
ได้ขอให้เปลี่ยนจำก
มูเตลู เป็น ศรัทธำ
ทัวร์
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X20 โครงกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
รองรับกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ

1. ผู้ประกอบกำร ทัง
1 ตุลำคม 2564 –
ภำครัฐ เอกชน และ
30 กันยำยน 2565
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือ
กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน
เป็นแรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำร
ซึ่งจะนำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้
ในภำคกำรท่องเที่ยวและ
รำยได้รวมของประเทศ
มำกขึน
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบกำรให้ได้
มำตรฐำนเทียบเท่ำระดับ
สำกล

กรมกำรปกครอง

BR0502X21 แก้ไขเพิ่มเติมร่ำง
กฎกระทรวงกำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์
กำรประกอบธุรกิจโรงแรม
....

1. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่
ห้องพักมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่มี
ห้องพักลักษณะเป็นแพ
ลอยหรือสิ่งลอยนำที่อยู่
ประจำที่
3. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่
ห้องพักมีลักษณะเป็น
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่
ห้องพักมีลักษณะเป็นบ้ำน
ต้นไม้ รถบ้ำนและสถำนที่
พักที่มีรูปแบบพิเศษอื่นๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมพลศึกษำ

BR0502X22 โครงกำรวิง่ 7 เขื่อน
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย (*
เสนอของบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565)

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในพืนที่เป้ำหมำย
โดยจัดวิง่
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตต์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อน
จุฬำภรณ์

ม.ค. - ธ.ค. 65

กรมศุลกำกร

BR0502X23 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือ
สำรำญและกีฬำ ตำม
ประเภท 3 (ค) ภำค 4
ของที่ได้รับกำรยกเว้น
อำกร โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีให้แก่
นักท่องเที่ยวซึ่งนำเรือยอร์
ชเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ด้ำนกำรขยำยระยะกำร
จอดเรือ

ตุลำคม 2563 กันยำยน 2564

10,000,000 โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

0

24,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จำเป็น)

MS 2.2

MS 3.1

MS 1.2

MS 5.1
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

BR0502X24 โครงกำร ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยววิถี
เกษตร

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร
หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้มีศักยภำพในกำร
รองรับนักท่องเที่ยว
สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำง
รำยได้ให้กับเกษตรกรและ
ชุมชน และ
เพื่อยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
วิถีเกษตรหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้
มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับใน
ตลำดกำรท่องเที่ยว

ต.ค.63- ก.ย. 64

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

BR0502X25 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้มีศักยภำพในกำร
รองรับนักท่องเที่ยว
เพื่อสร้ำงต้นแบบแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้
เกิดควำมร่วมมือและ
เกือกูลกัน

19,793,000 เสนอขอตังงบใน ปี
2565

MS 1.2

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข

BR0502X26 โครงกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

ผลผลิต (Output)
1. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์
ของมำตรฐำนธุรกิจบริกำร
เพื่อสุขภำพ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงบริกำรเพื่อ
ส่งเสริมสุขภำพ
(Wellness Hub)
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ ควำมงำม และ
แพทย์แผนไทย
3. มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจสุขภำพ และ
สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ
ไทย

3,000,000

MS 2.2

เมษำยน 2564 กันยำยน 2565

3,568,800.00

งบประมำณ
แผ่นดิน ปี 2564

MS 1.2
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BR0502X27 โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรท่องเที่ยวให้มี
มูลค่ำเพิ่มกำรดำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวพร้อมขำย ที่มี
ควำมสอดคล้องกับ Happy
Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทิศทำงของ ททท.
ได้แก่ Gastronomy, Art
& Culture, Nature &
Adventure, Sport,
Welness, Community,
และ SHA
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ
Content เพื่อนำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว Happy
Model ที่ต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ท้องถิ่น และจุดเด่นของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒ
ั นำสู่
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ที่
มุ่งเน้นสินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัย อำทิ อำหำรถิ่น
และสมุนไพรเพื่อสุขภำพ
มำตรฐำนที่พกั โฮมเสตย์
และกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภูมิปญ
ั ญำไทย
เช่น นวดไทย สปำไทย
กิจกรรมและกำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ร่วมกับชุมชน
เช่น กำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนภำยใต้แนวคิด
7Greens เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง
และกำรท่องเที่ยวตำม
แนวทำง Happy Model
โดยเฉพำะบริษทั นำเที่ยว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม
YEC และ Start Up เป็น
ต้น

เป้ำหมำยโครงกำร
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1. เพื่อพัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงขึน
2 เพื่อสร้ำงสรรค์ Content
สินค้ำกำรท่องเที่ยวในเชิง
คุณค่ำ และนำส่งให้ถึง
กลุ่มเป้ำหมำย
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พฒ
ั นำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ผลผลิตโครงกำร
1. จำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Content ไม่
น้อยกว่ำ 150 รำยกำร
2. จำนวนเส้นทำง
ท่องเที่ยวศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึนใหม่ ไม่น่อ
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จำนวนพืนที่ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ไม่น้อยกว่ำ 5 พืนที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model
ของเจ้ำของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ
75
2. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model
ของผู้ประกอบกำรธุรกิจนำ
เที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 75

35,000,000 เสนอขอตังงบใน
ปี 2565

MS 1.4
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.)

BR0502X28 โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม (Creative
and Cultural Tourism)
กำรดำเนินงำน
1. สำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวพร้อมจัดประชุม
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดทำข้อมูล สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Content)
3. กิจกรรมระดมควำม
คิดเห็นในกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model
ร่วมกับ เจ้ำของแหล่ง
ชุมชน หน่วยงำนพันธมิตร
(Co Creation)
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Product Testing)
5. จัดทำระบบฐำนข้อมูล
และสื่อประชำสัมพันธ์
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model
ทังแบบ Online และ
Offline
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้กับ
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม ภำยใต้
Happy Model
7. ติดตำมประเมินผล
ควำมสำเร็จของโครงกำรฯ

เป้ำหมำย
ตุลำคม 2564 1. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
กันยำยน 2565
ให้กับสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เรื่องรำว
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์
จำกภูมิปญ
ั ญำดังเดิมของ
แหล่งท่องเที่ยว ทังด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม
สถำปัตยกรรม อำหำร
และวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น
2.เพื่อผลักดันให้เจ้ำของ
แหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรกำรท่องเที่ยวด้วย
ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและทุน
ทำงวัฒนธรรม
3. เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนใน
กำรนำนวัตกรรมเข้ำมำใช้
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ผลผลิต
1. จำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงท่องเที่ยวที่ได้รับ
กำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้
Happy Model อย่ำงน้อย
10 พืนที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(เจ้ำของแหล่งและ บริกำร
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ
นำเที่ยว ด้ำนตลำดใน
ประเทศ) พึงพอใจต่อ
สินค้ำ/บริกำร/เส้นทำง
ท่องเที่ยวที่สร้ำงสรรค์
ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อยร้อยละ 75

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

-
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

BR0502X29 โครงกำรกำรสนับสนุน
และจัดกำรแข่งขัน
กิจกรรมกีฬำเพื่อส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว (Sports
Tourism)

สำนักงำน ป.ย.ป.

จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับ
World Class และ World
Mass อำทิ Moto GP /
Muay Thai To the
World /สนับสนุนกำร
จัดกำรแข่งขันวิง่ มำตรฐำน
ระดับโลก (World
Athletics Label Road
Races) / สนับสนุนกำร
จัดกำรแข่งขัน วิง่ เทรล
(Trail Running)/
สนับสนุนกำรจัดกำร
แข่งขันรำยกำรไตรกีฬำ
(TRIATHLON)/ สนับสนุน
กำรจัดกำรแข่งขัน สปำตัน
(SPARTON)

ตุลำคม 2564 กันยำยน 2565

381,824,800

MS 1.2

BR0502X30 ดำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและ
กำรดำเนินธุรกิจของ
ประชำชน ประเด็นกำร
ท่องเที่ยวและกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

ตุลำคม 2564 กันยำยน 2565

ไม่ใช้งบประมำณ

MS 2.1

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X31 โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูล ปรับปรุง และพัฒนำข้อมูล
ดิจิทลั เพื่อกำรท่องเที่ยว ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
และบริกำรของประเทศไทย ดิจทิ ลั ที่มีคุณภำพ เพื่อ
ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

30,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
กำรจัดสรร ตำม
พรบ ปี64

MS 1.5

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X32 กำรยกระดับข้อมูลดิจิทลั
เพื่อกำรท่องเที่ยวและ
บริกำร

เพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทลั ที่
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและ
บริกำรของประเทศไทยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ตำมข้อกำหนดหรือ
ข้อแนะนำขององค์กร
ระหว่ำงประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

10,000,000 เสนอขอตังงบใน
ปี 2565

MS 1.5

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X33 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทลั
ด้ำนกำรท่องเที่ยว

ปรับปรุง และพัฒนำ
1 ต.ค. 64 - 30
ฐำนข้อมูลกลำง (National
ก.ย. 65
Tourism Centralized
Database for Services)
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และระบบต่ำงๆ ภำยใต้
ระบบดิจิทลั เพื่อกำร
ท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์

15,000,000 เสนอขอตังงบใน
ปี 2565

MS 1.5

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X34 โครงกำรพัฒนำและยกรับ พัฒนำและยกระดับขีด
ดับข้อมูลเชิงดิจิทลั
ควำมสำมำรถของระบบ
TIC และยกระดับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลจำก
หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกกระทรวงเข้ำสู่
ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

25,000,000 เสนอขอตังงบใน
ปี 2565

MS 1.5

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X35 เผยแพร่และสร้ำงควำม
หน่วยงำนด้ำนกำร
เข้ำใจกำรใช้คำจำกัดควำม ท่องเทีย่ ว เครือข่ำยภำค
ของ Wellness 4 ด้ำน
กำรท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

- โครงกำรที่ได้รับ
กำรจัดสรร ตำม
พรบ ปี64

MS 1.1
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X36 กำรกำหนดแนวทำง เพื่อ
รองรับธุรกิจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจแบ่งบัน (sharing
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม อย่ำงยั่งยืน

เป้ำหมำย
ภำครัฐ เอกชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
(2 ครัง)

ประจำปี
งบประมำณ 2565

300,000

งบดำเนินงำน

MS 3.2

25,568,000

งบจัดสรร
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

MS 4.2

(1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65)

ผลผลิต
1. มีแนวทำงหรือมำตรกำร
เพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจแบ่งบัน (sharing
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
หรือ Grab
2. มีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบทังกำรกำกับ
ดูแล กำรจดทะเบียน
รวมถึงกำรจ้ำงงำน
ผลลัพธ์
ธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
แบ่งบัน (sharing
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
หรือ Grab สำมำรถกำร
ดำเนินกิจกำรได้อย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง รัฐบำล
สำมำรถจัดเก็บภำษี ทำให้
มีรำยได้เพิ่มขึน

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502X37 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศั น์

เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ พ.ศ.
เชิงปริมำณ
2564
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
อย่ำงน้อย 12 องค์ควำมรู้
(หัวข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
อย่ำงน้อย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3
ประเทศ
5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดทำควำมตกลง
กำรร่วมลงทุนด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
ระดับทวิภำคี อย่ำงน้อย 1
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
และผลงำนวีดิทศั น์ ที่มี
เนือหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
10 เรื่อง

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

BR0502X38 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศั น์

ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3
ประเทศ
22/69
5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดทำควำมตกลง
เป้
าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
กำรร่
วมลงทุนด้ำนต/ผลลัพธ์
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
โครงการ
ระดับทวิภำคี อย่ำงน้อย 1
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
และผลงำนวีดิทศั น์ ที่มี
เนือหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
10 เรื่อง

เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ พ.ศ.
เชิงปริมำณ
2565
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
อย่ำงน้อย 13 องค์ควำมรู้
(หัวข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
อย่ำงน้อย 500 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3
ประเทศ
5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดทำควำมตกลง
กำรร่วมลงทุนด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
ระดับทวิภำคีอย่ำงน้อย 2
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
และผลงำนวีดิทศั น์ ที่มี
เนือหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
10 เรื่อง

80,240,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอ
งบประมำณพ.ศ.
2565

MS 4.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502X39 โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
แก้ไขปรับปรุง
พระรำชบัญญัติภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551

เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ พ.ศ.
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และ
2565
เปรียบเทียบกระบวนกำร
และขันตอนกำรบังคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และ
วีดิทศั น์ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ และ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับกำร
ปรับตัว
3. วิเครำะห์กฎหมำยว่ำ
ด้วยภำพยนตร์และวีดิทศั น์
เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำที่
ผู้ดำเนินกำรค้นพบรวมทัง
เสนอแนะแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ
ผลผลิต :
1. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ในปัจจุบนั
ผลลัพท์ :
1. มีกฎหมำยที่เอือต่อกำร
ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
และผลักดันอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ไทย
ให้เป็นอุตสำหกรรมหลัก
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
2. กฎหมำยได้รับกำร
แก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ในปัจจุบนั ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำรงชีวิต หรือกำร
ประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำ
และไม่เป็นภำระแก่
ประชำชน รวมทังสำมำรถ
เข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำย เพื่อ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยได้
อย่ำงถูกต้อง
3. หน่วยงำนรัฐมีกลไก
และมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรงำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้อง

10,000,000

เสนอขอ
งบประมำณ พ.ศ.
2565

MS 4.5

24/69
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X40 โครงกำรพัฒนำทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำสัญลักษณ์
(Storytelling To
branding) /กำร
ดำเนินงำน กิจกรรมที่ 1
กำรสำรวจขันปฐมภูมิและ
ศึกษำศักยภำพของพืนที่
เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำเป็น
เมืองสร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่
2 กิจกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิดกำร
พัฒนำย่ำนสร้ำงสรรค์สู่
เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม และกำรกระตุ้น
พืนที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
(Co-create Test Day)
กิจกรรมที่ 3 กำรทำ
เรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District
Storytelling) กิจกรรมที่ 4
งำนเผยแพร่กิจกรรม
เครือข่ำยกิจกรรมที่ 5 กำร
เพิ่มพืนที่เมืองสร้ำงสรรค์

เป้ำหมำย 1. เพิ่มพืนที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์
จำนวน 8 พืนที่ 2. จำนวน
จังหวัดที่นำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น
Story Telling เพื่อต่อ
ยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ (Branding)
จำนวน 8 จังหวัดระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืนที่เศรษฐกิจเมือง
ในสำขำเมืองสร้ำงสรรค์
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
รวมทังสร้ำงควำมเชื่อมั่น
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
เมื่อสถำนกำรณ์กลับมำ
เป็นปกติ
2. เพิ่มพืนที่แห่งกำรเป็น
จุดหมำยปลำยทำงของ
นักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมของ
ประเทศให้โดดเด่นและมี
เอกลักษณ์ และสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในกำรฟื้นฟู
เศรษฐกิจและพร้อมรับมือ
ควำมต้องกำร
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปใน
ด้ำนสุขภำวะและควำม
ปลอดภัย
3. เพื่อให้จังหวัดเมืองรอง
สำมำรถนำองค์ควำมรู้และ
ทุนทำงวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น มำสร้ำง Story
Telling
ที่สำมำรถพัฒนำเป็นแบ
รนด์ของสินค้ำและบริกำร
ที่ตอบโจทย์แนวโน้มกำร
บริโภคของตลำด

1 ต.ค.6430 ก.ย.65

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X41 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ท่องเที่ยวและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกวัฒนธรรม
ล้ำนนำ/กำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 กำร
ศึกษำวิจัยและจัดทำแผน
ที่พืนที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (Creative
mapping) กิจกรรมที่ 2
กำรพัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
พืนที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่ 3
กำรจัดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำนำชำติ (Creative
Festival) ที่ผลักดัน
กำรท่องเที่ยวเชิง

ตัวชีวัดผลลัพธ์
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
(Outcomes)
65
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. เกิดฐำนข้อมูลที่ใช้ใน
กำรวำงแผนขับเคลื่อน
และกำรติดตำม
ประเมินผลกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นระบบ
3. เขตเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ภำคเหนือมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ที่โดดเด่น และ

25,000,000

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี
2564 และขอรับ
จัดสรรในปี 2565

MS 4.1

122,000,000

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี
2564 และขอรับ
จัดสรรในปี 2565

MS 1.4

ศึกษำวิจัยและจัดทำแผน
ที่พืนที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (Creative
mapping) กิจกรรมที่ 2
กำรพัฒนำศักยภำพ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ อุตสำหกรรมสร้
โครงการ/
ำงสรรค์ใน
(BR0101Xnn) พืนทีการด
าเนินงานจ ***
่ย่ำนเศรษฐกิ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่ 3
กำรจัดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำนำชำติ (Creative
Festival) ที่ผลักดัน
กำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 4 กำรจัดทำ
เรื่องรำวควำมคิด
สร้ำงสรรค์และภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น (Story-telling)

ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. เกิดฐำนข้อมู25/69
ลที่ใช้ใน
กำรวำงแผนขับเคลื่อน
และกำรติดตำม
เป้
าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ประเมิ
นผลกำรพัฒต/ผลลั
นำ พธ์
ของโครงการ
อุตสำหกรรมสร้
ำงสรรค์ใน เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ
ภำคเหนืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นระบบ
3. เขตเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ภำคเหนือมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ที่โดดเด่น และ
มีกิจกรรมที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติมำเยี่ยมชม
และสร้ำงรำยได้
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
4. ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ SME และ
ชุมชนในพืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคเหนือ
(Northern Economic
Corridor: NEC-Creative
LANNA) มีรำยได้และมี
ควำมเข้มแข็งทำงธุรกิจ
เพิ่มขึน และมี
ผู้ประกอบกำรใหม่ที่เข้ำสู่
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
5. มีจำนวน
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ที่
เพิ่มขึน ร้อยละ 10

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
เพิ่มขึนจำกกำรจัดงำน
65
เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกว่ำ
225 ล้ำนบำท 2. จำนวนผู้
เข้ำใช้บริกำรและกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ทังออนไลน์และ
ออฟไลน์ 3. จำนวนชุมชน
ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เรื่องกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น 20
ชุมชน ระดับผลลัพธ์
(Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชนต้นแบบ สร้ำงรำยได้
หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกิดกำรรวมกลุ่มและ
สร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เกิดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของ
ท้องถิ่นให้เติบโต และ
สนับสนุนกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เริ่มต้นสร้ำงธุรกิจได้ใน
ท้องถิ่น
5. นักออกแบบและ

BR0502X42 โครงกำร เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
กำรดำเนินงำน (1)
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม
เพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของชุมชน
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
กิจกรรมส่งเสริม พัฒนำ
บุคลำกรสร้ำงสรรค์ 15
สำขำใน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan
Creator) (3) กิจกรรม
ส่งเสริม สร้ำงอัตลักษณ์
เชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น
(ดนตรี อำหำร งำนฝีมือ)
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Creative Culture
value-added) 4.
กิจกรรมสร้ำงแนวร่วมย่ำน
สร้ำงสรรค์ในกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
โดยกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับชุมชน
และเครือข่ำยชุมชนใน
พืนที่ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ 5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยกำหนดเป็น
เทศกำลประจำปีของย่ำน
และเมือง ส่งเสริม
ศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6.
สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกิจสร้ำงสรรค์

75,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี
2564 และขอรับ
จัดสรรในปี 2566

MS 1.4

และเครือข่ำยชุมชนใน
พืนที่ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ 5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยกำหนดเป็น
เทศกำลประจำปีของย่ำน
ส่งเสริม
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ และเมืองโครงการ/
ำนกำร
(BR0101Xnn) ศักยภำพด้
การดาเนิ
นงาน ***
ท่องเที่ยวภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6.
สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกิจสร้ำงสรรค์

ชุมชนต้นแบบ สร้ำงรำยได้
หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกิดกำรรวมกลุ26/69
่มและ
สร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคตะวั
นออกเฉียตงเหนื
เป้
าหมาย/ผลผลิ
/ผลลัอพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
4. เกิดเทศกำลงำน
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
โครงการ
ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของ
ท้องถิ่นให้เติบโต และ
สนับสนุนกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เริ่มต้นสร้ำงธุรกิจได้ใน
ท้องถิ่น
5. นักออกแบบและ
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะและศักยภำพ
ในด้ำนกระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบ ที่นำไปต่อยอด
และพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรที่มีคุณภำพและ
ตอบโจทย์กำรใช้งำน
ผู้บริโภค รวมทังเกิดกำร
รวมตัวเป็นเครือข่ำยธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ที่เข้มแข็ง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

1. จัดงำนเทศกำลงำน
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
สร้ำงสรรค์และ
65
วัฒนธรรม จำนวน 1 ครัง
2. จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมและเข้ำถึงข้อมูล
Online และ Offline
จำนวน 100,000 รำย 3.
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ไม่
น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ตัวชีวัดผลลัพธ์
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกิจในพืนที่จัดเทศกำล
(อำทิ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร
โรงแรม
ที่พกั ฯลฯ ) สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมยกระดับ
ผลิตภัณฑ์/บริกำร และ
กำรร่วมงำนเทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์
(Branding) กำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำน
เทศกำล และกิจกรรมต่ำงๆ
ซึ่งเป็นภำพลักษณ์ใหม่
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรท่องเที่ยว
ภำคใต้

BR0502X43 โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์พืนที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / กำร
ดำเนินงำน 1. สร้ำง
พันธมิตรและเครือข่ำยกำร
จัดงำนเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
จำก14 จังหวัดของภำคใต้
โดยกำรระดมควำม
คิดเห็นสู่แนวคิดหลักของ
กำรจัดงำน เพื่อให้รูปแบบ
กำรงำนเทศกำลและ
ผลลัพธ์เป็นตัวขับเคลื่อน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธุรกิจใน
จังหวัดต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน
2. ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
และยกระดับผลิตภัณฑ์
และบริกำรสร้ำงสรรค์ของ
กลุ่มผู้ประกอบกำรSMEs
กลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนภำคใต้ เพื่อ
เป็นกิจกรรมนำร่องในกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว
ก่อนกำรจัดงำนเทศกำลฯ
จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ภำคใต้
เป็นกลไกกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบกำรและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ท้องถิ่น รวมทังบ่มเพำะ
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
พืนที่เมืองสร้ำงสรรค์และ
นำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรดึงดูดนักท่องเที่ยวยุค
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กิจกรรม

50,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS 1.4

จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ภำคใต้
เป็นกลไกกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบกำรและ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ อุตสำหกรรมสร้
โครงการ/
ำงสรรค์ใน
(BR0101Xnn) ท้องถิการด
าเนินงบ่งาน
***
่น รวมทั
มเพำะ
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
พืนที่เมืองสร้ำงสรรค์และ
นำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรดึงดูดนักท่องเที่ยวยุค
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์/บริกำร และ
กำรร่วมงำนเทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลัก27/69
ษณ์
(Branding) กำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำน
เป้
าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัำงๆ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เทศกำล
และกิจกรรมต่
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ซึ่งเป็นของโครงการ
ภำพลักษณ์ใหม่
โครงการ
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรท่องเที่ยว
ภำคใต้

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

1. จำนวนพืนที่ที่ได้รับกำร 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
ส่งเสริมให้เป็นพืนที่นำร่อง
65
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
จำนวน 5 พืนที่ 2. จำนวน
ครัวเรือนต่อชุนชม /พืนที่
นำร่อง ที่ได้รับกำรส่งเสริม
และสนับสนุนธุรกิจ
จำนวน 250 รำย/5พืนที่
3. จำนวนกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่จัดขึนในพืนที่
จำนวน 5 ครัง ตัวชีวัด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกจำหน่ำยสินค้ำและ
บริกำร/กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรกำหนดพืนที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในย่ำน
เก่ำ อันจะทำให้เกิดกำร
พลิกฟื้นบรรยำกำศ สีสัน
และรำยได้จำกกิจกรรม
ท่องเที่ยว ให้แก่พืนที่และ
ชุมชน
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกิจในพืนที่ ได้รับกำร
ส่งเสริมและพลิกฟื้นธุรกิจ
ผ่ำนถ่ำยทอดจำกกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ผ่ำน
ช่องทำงสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่อส่งเสริม
กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์
(Branding) กำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์อันดำมัน ผ่ำน
งำนกิจกรรมถ่ำยทอด
เรื่องรำวทำงประวัต
ศำสตร์ย่ำนชุมชนเก่ำ ซึ่ง
เป็นภำพลักษณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรท่องเที่ยว
ภำคใต้

BR0502X44 โครงกำรส่งเสริมพืนที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ผ่ำน
ประวัติศำสตร์อันดำมัน/
กำรดำเนินงำน 1. กำหนด
พืนที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
โดยมุ่งเน้น พืนที่ย่ำนเมือง
เก่ำ/ ย่ำนพำณิชย์เก่ำ ของ
จังหวัด เพื่อจัดทำขอบเขต
พืนที่ กำรศึกษำศักยภำพ
พืนที่ ประวัติศำสตร์ กำร
รวบรวบ mapping
สินทรัพย์สำคัญของพืนที่
ตลอดจนกลุ่มผู้คนที่มี
บทบำทในกำรขับเคลื่อน
เมืองจำกอดีตถึงปัจจุบนั
กลไกที่เอือต่อกำรส่งเสริม
ให้เกิดเป็นพืนที่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ อำทิ เทศ
บัญญัติ กำรควบคุม
อำคำรและกำรก่อสร้ำง ผัง
เมือง เป็นต้น 2. จำแนก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พืนที่ฯ เพื่อนำไปสู่กำร
สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร
กำรขับเคลื่อน และกำร
ออกแบบกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คนได้
อย่ำงตรงประเด็น 3. กำร
สร้ำงควำมร่วมมือกับกลุ่ม
นักสร้ำงสรรค์และธุรกิจ
ของย่ำนเมืองเก่ำ ผ่ำน
สมำคมสร้ำงสรรค์มืออำชีพ
อำทิ สมำคมช่ำงภำพ
สมำคมสถำปนิก สมำคม
ออกแบบผลิตภัณฑ์/ เรข
ศิลป์ เพื่อเป็นสื่อกลำง
กำรนำเอำทุนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกับ
สินทรัพย์เดิมในพืนที่ 4.
กิจกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพืนที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพืนที่เมือง
เก่ำ ทัง 5 จังหวัด

27,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS 1.4

28/69
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X45 โครงกำรออกแบบและ
พัฒนำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์/กำรดำเนินงำน
1. กำรระดมแนวร่วมเพื่อ
สร้ำงทิศทำงกำรขับเคลื่อน
เมืองเบตง เมืองสร้ำงสรรค์
2. กำรออกแบบเมืองเบตง
เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชี่ยวชำญกำรวำงผังเมือง
และพัฒนำเมือง
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์3.
กำรออกแบบและจัดทำ
กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ
จำกชุมชนพืนที่สร้ำงสรรค์
4. กิจกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบตง
เมืองสร้ำงสรรค์

1. รำยงำนกำรออกแบบ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
ระบบนิเวศและพัฒนำ
65
เมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และ
กำรออกแบบกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
พืนที่ชุมชน จำนวน 1 ฉบับ
2. รำยงำน Skill
Mapping (กลุ่มวิชำชีพ
กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มธุรกิจ
สินทรัพย์ทังที่จับต้องได้/
จับต้องไม่ได้ฯ ) จำนวน 1
ฉบับ 3. กำรจ้ำงงำนชุมชน
เพื่อส่งเสริมพืนที่
สร้ำงสรรค์นำร่อง ไม่น้อย
กว่ำ 5 ชุมชน
ตัวชีวัดผลลัพธ์
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกกำรจ้ำงงำน/กำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรออกแบบระบบ
นิเวศน์เมืองเบตง เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรขับเคลื่อน
เมืองสร้ำงสรรค์ที่ยั่งยืน
ต่อไป
3. เกิดพืนที่ชุมชน
สร้ำงสรรค์ 5 แห่ง ซึ่งเป็น
ต้นแบบกำรอยู่อำศัย กำร
ท่องเที่ยวชุมชนสร้ำงสรรค์
ซึ่งเชื่อมโยงสู่กำรเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ
อำเภอเบตง
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์
(Branding) กิจกรรมกำร
ออกแบบเพื่อกระตุ้นกำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ใน
จังหวัดยะลำ และกลุ่ม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

20,000,000

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS 1.4

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X46 โครงกำรกำรยกระดับ
ภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ /กำร
ดำเนินงำน กิจกรรมที่ 1
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ศักยภำพของประเทศไทย
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นกำรบริโภค
ภำยในท้องถิ่นเชิง
ท่องเที่ยว (Domestic
Consumption) อย่ำง
ยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 3
ส่งเสริมเมืองสร้ำงสรรค์

ดัชนีชีวัดควำมสำเร็จ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
(KPIs)1) สื่อ
65
ประชำสัมพันธ์นำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จำนวน 1
เรื่อง2) สื่อประชำสัมพันธ์
นำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20
บทควำม3) กิจกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชิงท่องเที่ยว
จำนวน 4 กิจกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเป็น
เจ้ำภำพจัด UCCN
Annual Conferrence
จำนวน 1 ชุด เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย

40,000,000

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS 1.4

ดำเนินงำน กิจกรรมที่ 1
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ศักยภำพของประเทศไทย
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ กิจกรรมทีโครงการ/
่ 2 ออกแบบ
(BR0101Xnn) ประสบกำรณ์
การดาเนินกำรท่
งานอ***
งเที่ยว
เพื่อกระตุ้นกำรบริโภค
ภำยในท้องถิ่นเชิง
ท่องเที่ยว (Domestic
Consumption) อย่ำง
ยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 3
ส่งเสริมเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทยกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมกำรบริหำร
โครงกำร

รูปแบบสำรคดี จำนวน 1
เรื่อง2) สื่อประชำสัมพันธ์
นำเสนอ
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ในรูปแบบ บทควำม 20
บทควำม3) กิจกรรม
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
กระตุ
้นกำรบริโภคภำยใน
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ท้องถิ่นของโครงการ
เชิงท่องเที่ยว
โครงการ
จำนวน 4 กิจกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเป็น
เจ้ำภำพจัด UCCN
Annual Conferrence
จำนวน 1 ชุด เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเป็นเจ้ำภำพจัด
UCCN Annual
Conferrence เพื่อเปิด
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 200
เมือง ทั่วโลก

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืนที่
พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)

1) กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ตุลำคม 2564 โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
กันยำยน 2565
เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย
และ เชิงสุขภำพใจที่ได้รับ
กำรพัฒนำสำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภัณฑ์อำหำร
ท้องถิ่นที่ได้รับกำรเพิ่ม
มูลค่ำสำหรับตลำดคุณภำพ
30 ผลิตภัณฑ์
3) ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรยกระดับให้ได้
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย
ควำมปลอดภัย กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม และกำร
บริกำร จำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนที่ได้รับกำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีจำนวน 30
ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว
คุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและ
ธุรกิจในห่วงโซ่กำร
ท่องเที่ยวมีกิจกรรมควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม
8) มีสื่อประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Creative
Entertainment เพื่อ
สร้ำงกระแสกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรม
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์สำหรับ
นักท่องเที่ยวคุณภำพ

BR0502X47 โครงกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy
CBT)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x

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

โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
30/69
จัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) าเครื
อข่ำยชุมชนและ
เป้
หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ธุรกิจในห่
วงโซ่กำร
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ท่องเที่ยวมีกิจกรรมควำม
โครงการ
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม
8) มีสื่อประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Creative
Entertainment เพื่อ
สร้ำงกระแสกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรม
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์สำหรับ
นักท่องเที่ยวคุณภำพ
ระดับประเทศ 1 ครัง โดย
ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของกำรจัดงำน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
30 ชุมชน มีรำยได้เพิ่มขึน
เฉลี่ยร้อยละ 10 จำกปี
2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิ่ม
มูลค่ำกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
พร้อมขยำยผล 1 ชุดควำมรู้

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ(Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การเพิ่มโอกาสของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทัง้ ประเทศ
เพิ่มสูงขึน้
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจทิ ัลของ SME
3. จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทีม่ ีศกั ยภาพเพิ่มสูงขึน้

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

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

BR0503

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

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

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

มี.ค. 63 - พ.ย. 65

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

การเสริมสภาพคล่องให้แก่ SME

มี.ค. 63 - พ.ย. 65

การออกเกณฑ์ในการเพิม่ ประเภทรหัสการจัดเก็บข้อมูลสาหรับผู้ประกอบการทีค่ ้างชาระสินเชื่อเกิน 3 เดือนทีเ่ กิดจาก
ผลกระทบภัยพิบัตแิ ละโรคระบาด

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

การออกเกณฑ์มาตรฐานเรื่องระยะเวลาในการชาระหนีท้ างการค้าให้แก่ SME

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิ ัล

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

การส่งเสริม SME ให้นาเทคโนโลยีและดิจทิ ัลมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

การพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลแก่แรงงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

การสนับสนุนกลไกการให้บริการจากหน่วยให้บริการเพือ่ การพัฒนาธุรกิจ (BDS หรือ SP)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศสาหรับผูป้ ระกอบการ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

One Stop Service สาหรับ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

Startup เข้าถึงข้อมูลสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจของ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การเพิ่มขึน้ ของสัดส่วนการซือ้ สินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME

มิ.ย. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

SME มีสินค้าและบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

มิ.ย. 63 - มิ.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศสาหรับ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

ฐานข้อมูลด้าน SME เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้ในการกาหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม

ต.ค. 64- ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

การพัฒนาช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ทัง้ ทางออนไลน์และออฟไลน์

ต.ค. 63- ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

แพลตฟอร์มเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล/ความรู้ในการประกอบธุรกิจของ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2 MS3
MS4 MS5

MS1

MS 4.2

MS 1.2, MS 1.3

MS 1.1

MS2.1, MS2.2, MS2.3, MS3.1, MS3.2, MS3.3, MS3.4, MS4.1, MS5.1, MS5.2, MS5.3, MS5.4

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BR0503X01

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

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65
เป้าหมายให้เหมาะสมกับการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เรื่องราวของสินค้า ให้โดนใจ
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

BR0503X02

โครงการส่งเสริม ผลผลิต จานวนผู้ประกอบการใหม่
การใช้เทคโนโลยี และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
และนวัตกรรม
กลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน 200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 250
ล้านบาท

80,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.3

ต.ค.63-ก.ย.64

32,551,500

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS4.2

ต.ค.64-ก.ย.65

21,400,100

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS4.2
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

BR0503X03

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) BR0503X04

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน

ผลผลิ
ต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้
าหมาย
เป้าหมายให้
เหมาะสมกั
บการค้
1)
ผู้ประกอบการวิ
สาหกิ
จรายย่า อย
ออนไลน์
นรู้เและผู
ทคนิค้ปการสร้
าง
วิสาหกิจชุเรีมยชน
ระกอบการ
เรืOTOP
่องราวของสิ
นค้า ให้
โดนใจ
ได้รับการพั
ฒนาศั
กยภาพ
ผู้บริโภคม่ ขีรวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
นค้า
และเพิ
ดความสามารถด้
านการ
ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์
พัเพืฒอ่ นากระบวนการผลิ
ต การ และ
เปิ
ร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์
พัฒดนามาตรฐานผลิ
ตภัณฑ์ การมที่
มีพัชฒื่อนานวั
เสียง ตโดยด
าเนิ
น
นา
กรรมผลิตการพั
ภัณฑ์ฒและ
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
อ
วิ
ส
าหกิ
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้วยองค์จ
ชุความรู
มชนจ้ดานวน
77
จั
งหวัดและ
358
า้ นวิทยาศาสตร์
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
เทคโนโลยี
5,775
2)
สินค้ราย
าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ธ์ : ส่ได้งเสริ
มการเพิสามารถ
ม่ มูลค่า
มีผลลั
คุณพภาพ
มาตรฐาน
การตลาดออนไลน์
สร้
างความเชื่อมัน่ ให้การบริ
แก่ผู้บริหโารภค
จัดการร้านค้าและการตลาด
และขยายตลาดได้
เพิม่ ขึน้
ออนไลน์
เพือ่ สร้ใาห้งรายได้
3)
สร้างรายได้
แก่ รวมทัง้
กษณ์ การรัสาหกิ
บรู้ให้จแรายย่
ก่สินอค้ยา
ผูภาพลั
้ประกอบการวิ
ชนเพืจชุอ่ มขยายโอกาสการตลาด
วิชุสมาหกิ
ชนและผู้ประกอบการ
ชุมชนเป้ส่างหมายทั
ง้ 77 จัจงฐานรากมี
หวัด
OTOP
ผลให้เศรษฐกิ
จังหวัดละ
มชนางยัทีง่ ไ่ ยืด้นรต่ับอการบ่
ความเข้
มแข็5 งชุอย่
ไป ม
เพาะพัตฒนา จานวน 3,850 ราย
ผลผลิ
สามารถเพิ
ม่ ช่ตอภังทางการค้
า ไ่ ด้รับ
1)
จานวนผลิ
ณฑ์ชุมชนที
ออนไลน์
องทาง
การพั
ฒนาและมี
ไม่รนายได้
้อยกว่ทาางช่
120
ออนไลน์
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20%
และสามารถสร้
างมูายทอด
ลค่าทาง
2) จานวนผู
้เข้ารับการถ่
เศรษฐกิ
จ
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
1,100
ความรู้และเรียนรูผ่านการเข้ล้าาร่นบาท
วม
กิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ
Lifelong Learning ไม่น้อยกว่า
1,500 คน
3) จานวนชุมชน/ท้องถิน่ ที่ อววน.
เข้าไปช่วยพัฒนา ไม่น้อยกว่า 15
ชุมชน
ผลลัพธ์
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม
ชุมชน และคุณภาพชีวิต ไม่น้อย
กว่า 45 ล้านบาท

ต.ค.63-ก.ย.64

14,044,400

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.2

ต.ค.64-ก.ย.65

50000000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี
65

MS5.2

เป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชน 231
แห่ง
ผลผลิต : วิสาหกิจชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปร
รูป
ผลลัพธ์ : วิสาหกิจชุมชนมีรายได้
เพิม่ ขึน้ จากจาหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปทีไ่ ด้รับการพัฒนาจาก
โครงการฯ

ต.ค.64-ก.ย.65

20,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลผลิต ท: เี่พัข้ฒาร่นาสิ
นค้าของชุานวน
มชน
สหกรณ์
วมโครงการจ
12 มิ.ย. 63-11
เป้าแห่
หมายให้
เหมาะสมกั
การค้า
28
ง สามารถผลิ
ตอุปบกรณ์
มิ.ย. 68
ออนไลน์
เรียนรู้เทคนิเพื
คการสร้
ทางด้
านการจราจรฯ
อ่ ส่งให้าง
เรื่อวงราวของสิ
า ให้โปดนใจ
หน่
ยงานภาครันฐค้ไปใช้
ระโยชน์
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
การร้จาขนาดกลางและขนาดย่
นค้าและการตลาด อม
วิจัสดาหกิ
ต.ค.64-ส.ค.65
ออนไลน์
เ
อ่ สร้
างรายได้
รวมทั
ได้รับการพัพืฒ
นาองค์
ความรู
้และง้
กษณ์
การรัาบนดิ
รู้ให้จทิ แก่ัลสินค้า
พัภาพลั
ฒนาศั
กยภาพด้
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
เพิ
ม่ สภาพคล่
งให้ SMEs
เพาะพั
ฒนา จอานวน
3,850และ
ราย ต่อเนือ่ งจากปี
ชะลอการช
าหนี
ท
้
ว
่
ั
ไปให้
SMEs
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า ให้ 2563
สามารถด
รกิจต่ทอางช่
ได้ องทาง - การเพิม่ สภาพ
ออนไลน์แาเนิ
ละมีนรธุายได้
คล่องมีการต่อเวลา
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง จนถึง 18 เม.ย. 64
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท -การชะลอการ
ชาระหนีด้ าเนินการ
เม.ย. - ต.ค. 64

กรมส่งเสริมสหกรณ์

BR0503X05

การดาเนินการ
ตามบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือเรื่อง
อุปกรณ์ทางด้าน
การจราจรและ
อานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
ทีผ่ ลิตจาก
ยางพาราเพือ่ ใช้
ประโยชน์ใน
หน่วยงานภาครัฐ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BR0503X06

การเพิม่ ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
วิสาหกิจไทยด้วย
ดิจทิ ัล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503X07

โครงการ soft
loan ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503X08

โครงการ DR BIZ
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
ลูกหนีธ้ ุรกิจทีม่ ี
เจ้าหนีห้ ลายราย

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนีก้ บั
เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินทุกรายใน
คราวเดียวกัน ให้ผู้ประกอบการ
สามารถดาเนินการต่อได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503X09

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

BR0503X10

ไม่ใช้งบประมาณ

MS4.2

267,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

-

-

MS1.1

ดาเนินการต่อจากปี
2563
ขยายเวลาสมัครได้
ถึง 31 ธ.ค.64

-

-

MS1.1

มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้
เพือ่ รองรับ
สถานการณ์การ
ระบาดของ
COVID-19
ระลอกใหม่

เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากสภาวะ ขยายเวลาสมัครไป
เศรษฐกิจ โดยให้ลูกหนีไ้ ด้รับสินเชื่อ ถึง 30 มิ.ย. 64
เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริม
สภาพคล่อง และฟืน้ ฟูธุรกิจ

-

-

MS1.1

โครงการยกระดับ
สมรรถนะ
กาลังคนสู่
ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ (From
Professional to
MSME)

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

3,414,700

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS2.2

ต.ค.63-ก.ย.64
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

BR0503X11

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

BR0503X12

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ BR0503X13
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลผลิ
: พัฒนาสิ
นค้าของชุ
มชน
1.
บุคตลากรได้
รับการฝึ
กอบรม
เป้าหมายให้
เหมาะสมกั
Re-skill
Up-skill
เป็นวิบสการค้
าหกิจา
ออนไลน์
เรียนรู้เทคนิ
คการสร้าง
เริ
่มต้นและประเมิ
นสมรรรถนะ
เรื่องราวของสิ
นค้า ให้โดนใจ พ/
ของบุ
คคลตามมาตรฐานอาชี
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่
ายภาพสิ
มาตรฐนสมรรถนะ
2,400
คน นค้า
เพือ่ จใช้
สาหรั้ปบระกอบการสามารถมี
ร้านค้าออนไลน์ และ
2.
านวนผู
เปิ
อาชีดร้พานออนไลน์
สร้างรายได้บนแพลตฟอร์
หรือมีรายได้มที่
มีจากการจั
ชื่อเสียง ดโดยด
าเนิ
ตัง้ วิสาหกินจการพั
เริ่มต้ฒนนา
และ
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
อ
าหกิราย
จ
เป็นมืออาชีพอย่างยัง่ ยืนวิส480
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
โครงการจัดทาชุด 1.
พัฒจนา
ชุมชุชนดฝึ(ชุกอบรมเพื
มชนละ อ่ 15)
านวน
ฝึกอบรมและสื่อ สมรรถนะบุ
5,775 ราย คคลตามมาตรฐาน
การเรียนรู้
อาชี
วุฒมิวการเพิ
ิชาชีพม่ 75
ผลลัพและคุ
ธ์ : ส่งณเสริ
มูลค่ชุาด
ออนไลน์ตาม
2. คู่มอื การฝึกอบรมเพื
อ่ พัฒหาร
นา
การตลาดออนไลน์
การบริ
มาตรฐานอาชีพ จัสมรรถนะบุ
ดการร้านค้คาคลตามมาตรฐาน
และการตลาด
เพือ่ พัฒนา
อาชีพและคุ
ิวิชาชีพ รวมทั
12 ชุดง้
ออนไลน์
เพือ่ ณสร้วุฒางรายได้
สมรรถนะของ
3. สื่อการเรี
นรู้อบเิ ล็รูก้ให้ทรอนิ
ภาพลั
กษณ์ ยการรั
แก่สินกค้ส์าและ
บุคคลตาม
ัลคอนเทนต์
เพือ่ พัฒนา
ชุดิมจทิชนเพื
อ่ ขยายโอกาสการตลาด
มาตรฐานอาชีพใน ชุสมรรถนะบุ
ค
คลตามมาตรฐาน
มชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
การเข้าสู่ระบบ
จัอาชี
งหวัพดและคุ
ละ 5ณชุวุมฒชนิวิชทีาชีไ่ ด้พรับ75การบ่ม
คุณวุฒิวิชาชีพ
คุเพาะพั
ณวุฒฒ
ิวิชนาาชีพจานวน 3,850 ราย
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
โครงการ
จออนไลน์
านวนผู้ปเฉลี
ระกอบการที
รับอย
่ยเพิม่ ขึน้ อย่ไ่ าด้งน้
เสริมสร้าง
บริ
ก
ารการออกแบบและพั
20% และสามารถสร้างมูลฒค่านาทาง
ศักยภาพในการ บรรจุ
ภณ
ั จฑ์รวมทั
25 ง้ ราย
เศรษฐกิ
สิ้น 1,100 ล้านบาท
บริการด้านบรรจุ
ภัณฑ์อย่างครบ
วงจร เพือ่
ยกระดับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME)
โครงการประเทศ
ไทยก้าวไกล สร้าง
อาชีพ เชื่อมตลาด
เพิม่ รายได้ เพือ่
ชุมชนมืออาชีพ
ยัง่ ยืน ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65

73,357,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.2

ต.ค.63-ก.ย.64

9,601,000

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.4

ต.ค.64-ก.ย.65

9,601,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.4

ต.ค.64-ก.ย.65

27,944,400

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ BR0503X14
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

โครงการส่งเสริม เกษตรกร ผู้ประกอบการและ
การใช้เทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาไม่
และนวัตกรรม
น้อยกว่า 150 ราย
เพือ่ ยกระดับ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนให้กบั
เกษตรกร
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนใน
พืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัด
ใต้ชายแดน

ต.ค.64-ก.ย.65

15,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
BR0503X15
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย

โครงการสินเชื่อ
เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
รายย่อยทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
วงเงินโครงการ
10,000 ล้านบาท

24 มี.ค.63-30
มิ.ย.64

3,250,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.
2561

MS1.1

ผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อมที่
ได้รับผลกระทบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมจาก COVID-19 สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงิน
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

BR0503X16

โครงการค้า
ประกันสินเชื่อ
Portfolio
Guarantee
Scheme ระยะที่
9 (PGS 9) วงเงิน
ค้าประกัน
150,000 ล้านบาท

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

BR0503X17

โครงการค้า
ประกันสินเชื่อ
เพือ่ ผู้ประกอบการ
Micro
Entrepreneurs
ระยะที่ 4 (Micro
4) วงเงินค้า
ประกัน 25,000
ล้านบาท

สานักงานคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า

BR0503X18

การกาหนด
มาตรฐาน
ระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า
(Credit term)
สาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจ SME

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X19

โครงการสร้างขีด
ความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรม
ในการรับการ
ปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพือ่ การส่งออก
ของ
ภาคอุตสาหกรรม
ไทย

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X20

การยกระดับและ
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตด้าน
เกษตรวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

ต : พัฒนาสิ
นค้สามารถ
าของชุมชน
ผูผลผลิ
้ประกอบการ
SME
1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
เป้าถึหมายให้
บการค้า
เข้
งแหล่งเงิเหมาะสมกั
นทุนจากระบบ
65
ออนไลน์
เรียนรู
คการสร้
สถาบั
นการเงิ
นได้้เทคนิ
โดยมี
บรรษัทาง
เรื่องราวของสิ
า ให้โดนใจ
ประกั
นสินเชื่อนตุ ค้สาหกรรมขนาด
ริโภคการค้
รวมถึ
งการถ่
ย่ผูอ้บมให้
าประกั
น ายภาพสินค้า
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
ผูชุ้ปมชนจ
ระกอบการรายย่
ยสามารถ
1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
านวน 77 จังอหวั
ด 358
เข้
ถึงแหล่
เงินทุน15)
จากระบบ
65
ชุมาชน
(ชุมงชนละ
จานวน
สถาบั
การเงินได้ โดยมีบรรษัท
5,775นราย
ประกั
่ออุตมสาหกรรมขนาด
ผลลัพนธ์สิ:นส่เชืงเสริ
การเพิม่ มูลค่า
ย่การตลาดออนไลน์
อมให้การค้าประกัการบริ
น หาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
แนวทางการปฏิ
จารณาม
ต.ค.63-ก.ค.64
จังหวัดละ 5 ชุมบชนัตใิ นการพิ
ทีไ่ ด้รับการบ่
การปฏิ
บ
ั
ต
ก
ิ
ารทางการค้
า
ที
ไ
่
ม่
เ
ป็
น
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
ธรรม
เรื่องม่ มาตรฐานระยะเวลา
สามารถเพิ
ช่องทางการค้า
การให้
สินแเชืละมี
่อการค้
า ท(Credit
ออนไลน์
รายได้
างช่องทาง
term)
ส
าหรั
บ
ผู
ป
้
ระกอบธุ
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้รกิอจย SME
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
จานวนภาคเอกชนทีม่ ยี กระดับ
ต.ค.63-ก.ย. 64
เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ 10
ราย

24,000,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.
2561

MS1.1

5,750,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.
2561

MS1.1

-

-

MS1.3

42,500,000

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่ เติม

MS2.1

ผลผลิต :
ต.ค. 64-ก.ย. 65
สินค้า/ บริการ/ ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรของวิสาหกิจระยะเริ่มต้น
และวิสาหกิจรายย่อย มีคุณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด มีการแปรรูปเพิม่ มูลค่า 100
รายการ
ผลลัพธ์ :
วิสาหกิจระยะเริ่มต้น และ
วิสาหกิจรายย่อย เข้าถึงองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นามาปรับใช้ยกระดับเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เพิม่
ความสามารถทางการแข่งขัน 100
กลุ่ม

50,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X21

การยกระดับขีด
ความสามารถการ
แข่งขันของ SME
ไทยในเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ดว้ ย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X22

การพัฒนา
นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
เพือ่ อุตสาหกรรม
แบบบูรณาการ
ยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ
SME

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X23

โครงการพัฒนา
ทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(Newgen
Innovation
Driven
Entrepreneur:
NIDE)

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X24

โครงการบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยี
(กิจกรรมสร้าง
และพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ใหม่ดา้ น
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม)
ประจาปี
งบประมาณ 2565

: พัฒนาสิ
ค้าของชุมชน
จผลผลิ
านวนต SME
ทีม่ กี นารเทคโนโลยี
ต.ค.64-ก.ย. 65
เป้าหมายให้
เหมาะสมกัฒบนาธุ
การค้รกิา จ
และนวั
ตกรรมในการพั
ออนไลน์รายเรียนรู้เทคนิคการสร้าง
1,500
เรื่องราวของสินค้า ให้โดนใจ
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
จกลุานวนภาคเอกชนที
ต.ค.64-ก.ย.65
่มผู้ประกอบการหรืม่ ยี อกระดั
วิสาหกิบ จ
เทคโนโลยี
ใ
นการพั
ฒ
นาธุ
ร
กิ
จ
10
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ราย
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ต.ค.64-ก.ย.65
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
400 คน มีโครงการเข้าร่วม 120
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
โครงการ
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ได้รับความรู้และทักษะการเป็น
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
ผู้ประกอบการและการใช้
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
เทคโนโลยี นวัตกรรมพัฒนาผลิต
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
ภัณพ์บริการ
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
มีการลงทุนในการเริ่มต้นหรือ
พัฒนาธุรกิจ 500,000 บาท

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยีทไี่ ด้รับ
การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
จานวน 40 ราย
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวของการจ้างาน
และมูลค่าการลงทุนเพิม่ ของบริษัท
150 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65

735,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

8,400,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

12,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

8,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X25

โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีมลู ค่า
สูงแบบไฮบริดสู่
SME ระดับสากล
(Hybrid
Incubation for
Globalize High
Value SME)

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65
เป้ามีหมายให้
บการค้รากิจ
1.
ผู้สนใจทีเหมาะสมกั
จ่ ะประกอบการธุ
ออนไลน์ เรีและ/หรื
ยนรู้เทคนิ
เทคโนโลยี
อ คการสร้าง
งราวของสินค้รกิา จให้เทคโนโลยี
โดนใจ ใหม่
ผูเรื้ป่อระกอบการธุ
ภค รวมถึ
งการถ่
ายภาพสิ
ค้า
ทีผู้บต่ อ้ริโงการพั
ฒนาศั
กยภาพ
100นราย
เพืาอ่ ร่ใช้วมโครงการ
สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เข้
เปิ
นออนไลน์บนแพลตฟอร์
2. ดผูร้้ปาระกอบการเทคโนโลยี
รายมที่
มีใหม่
ชื่อเสี30ยงราย
โดยด
าเนิ
น
การพั
ฒ
นา
เกิดธุรกิจเทคโนโลยี
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
อ
วิ
ส
าหกิ
หรือสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ
ชุนวัมตชนจ
านวน 77 จังหวัด 358
กรรมได้
ชุมผูชน้ประกอบการร้
(ชุมชนละ 15)
จานวน
3.
อยละ
30 ได้นา
5,775
รายดจิ ทิ ัลมาใช้ในการดาเนิน
เทคโนโลยี
ผลลั
ธุรกิจพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การบริ
าร ง
4การตลาดออนไลน์
เกิดการจัดกิจกรรมเข้
าถึงหแหล่
ทุจัดนการร้
4 ครัา้งนค้าและการตลาด
ออนไลน์
เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัอง้ ย
5.
ผู้ประกอบการในโครงการร้
ภาพลั
กษณ์ การรัาบถึรูง้ใตลาดสากล
ห้แก่สินค้า
ละ
50สามารถเข้
ชุมชนเพื
ผลลั
พธ์ อ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมผูชนเป้
าหมายทัง้ 77 จังหวัเดกิด
1.
้ประกอบการเทคโนโลยี
จังหวัดรละ
ชุมชน
ทีไ่ ด้รับการบ่ม
รายได้
วม 5500
ล้านบาท
เพาะพั
ฒนา จานวน 3,850 ราย
2.
ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
เกิด
สามารถเพิ
การลงทุ
น ม่เข้ช่าอถึงทางการค้
งแหล่งทุนาหรือ
ออนไลน์
รายได้
ทางช่ล้อางทาง
ได้
รับการร่และมี
วมลงทุ
น 100
นบาท
ออนไลน์
เฉลีา่ยงงาน
เพิม่ ขึ100
น้ อย่าคน
งน้อย
3.
เกิดการจ้
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท

150,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X26

โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีเพือ่
ความยัง่ ยืน (BCG
Boost up
Program)

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยี BCG
ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
จานวน 20 ราย
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
และมูลค่าการลงทุนเพิม่ ของบริษัท
1,000 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65

20,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X27

โครงการ
เทคโนโลยีเพือ่
ยกระดับ
สุขอนามัยให้
เตรียมตัวรับ
นักท่องเทีย่ วหลัง
โควิด

1. ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเทีย่ ว
ทีต่ อ้ งการรับนักท่องเทีย่ วหลังโค
วิด จานวน
100 ราย
2. สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
2,000,000 ลบ.

ต.ค.64-ก.ย.65

60,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X28

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X29

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X30

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X31

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายให้
เหมาะสมกั
1.หน่
วยบ่มเพาะธุ
รกิจเข้บาการค้
ร่วม า
ออนไลน์ เรี20หน่
ยนรูว้เทคนิ
าง
โครงการ
ยมีขอ้ คมูการสร้
ลชัดเจน
เรื่องราวของสิ
นค้า ให้โดนใจ
ในการพั
ฒนาตนเอง
ผู้บบุริโคภค
รวมถึานบ่
งการถ่
ายภาพสิ
ค้า
2.
ลากรด้
มเพาะธุ
รกิจ น100
เพือ่ ใช้
านค้าออนไลน์
และ
คน
เข้าสร่าหรั
วมกิบจร้กรรมพั
ฒนาศักยภาพ
เปิ
ร้าวนออนไลน์
3. ดหน่
ยบ่มเพาะธุบนแพลตฟอร์
รกิจทีผ่ ่านการมที่
มีประเมิ
ชื่อเสีนยงแล้โดยด
าเนิ
ว 18หน่นวการพั
ยได้เข้ฒาสูนา่
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
กระบวนการพัฒนา อวิสาหกิจ
ชุผลลั
มชนจ
พธ์านวน 77 จังหวัด 358
ชุมศูชนนย์(ชุบ่มเพาะ
ชนละ38หน่
15) จวานวน
1.
ย มี
5,775 ราย หารจัดการอย่าง
มาตรฐานการบริ
ผลลั
พธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
เป็
นระบบ
การตลาดออนไลน์
หาร
2.
บุคลากรของศูนย์การบริ
บ่มเพาะมี
านค้าและการตลาด
ศัจัดกการร้
ยภาพในการบ่
มเพาะธุรกิจอย่าง
มืออนไลน์
ออาชีพเพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
โครงการยกระดับ พัฒนาขีดความสามารถนักลงทุน
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
ขีดความสามารถ และสร้างเครือข่ายนักลงทุน
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
และพัฒนานัก
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ลงทุนเพือ่ ธุรกิจ
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
และนวัตกรรมใหม่
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
โครงการ
พัเศรษฐกิ
ฒนาผูจ้ปรวมทั
ระกอบการเพื
อ่ บริล้หาาร
ง้ สิ้น 1,100
นบาท
Software Park จัดการธุรกิจ พัฒนาสินค้าและ
Thailand
บริการด้านดิจทิ ัลสู่บัญชีนวัตกรรม
Business Camp : ไทย และ IPO
Road Map to
บัญชีนวัตกรรม
ไทย และ IPO
โครงการยกระดับ
การบริหารจัดการ
หน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจด้วย
Maturity Model
ประจาปี
งบประมาณ 2565

สร้าง
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่
(Startup
Voucher)

ต.ค.64-ก.ย.65

80,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS3.1

ต.ค.64-ก.ย.65

3,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS3.2

ต.ค.64-ก.ย.65

4,200,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS3.2

50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS3.2

ผลผลิต
ต.ค.64-ก.ย.65
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษัทเข้า
ร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนเกิดรายได้ ไม่น้อยกว่า 50
ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิม่ ขีดความสามารถด้านการ
ดาเนินธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
วิสาหกิจนวัตกรรมในภูมภิ าคใน
การสร้างพันธมิตร เพือ่ การ
ดาเนินงานและขยายตลาดทัง้ ใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพัฒนาความคิดและการ
ต่อยอดนวัตกรรมและอัพเดต
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดผลทาง
ปฏิบัตทิ เี่ ป็นรูปธรรม
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X32

โครงการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการ
ได้รับมาตรฐาน
CMMI®

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

BR0503X33

โครงการเพิม่ ขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป์ (Visual
Art) กลุ่มดนตรี
(Music) และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง
(Performing Art)

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

BR0503X34

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน
(Community-Bas
ed) เชิง
สร้างสรรค์ส่วน
ภูมภิ าค

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

BR0503X35

โครงการสร้าง
คุณค่าสินค้าไทย
(Value Creation)
จาก
ฐานเศรษฐกิจ
ท้องถิน่

ต : พัฒนาสิานร่วค้มโครงการ
าของชุมชน
ผูผลผลิ
้ประกอบการเข้
ต.ค.64-ก.ย.65
เป้อา่ หมายให้
หมาะสมกับการค้
เพื
ปรับปรุงเกระบวนการลิ
ต/ า
ออนไลน์
เรียนรู้เบทคนิ
คการสร้นาง
บริ
การ และขอรั
การประเมิ
เรื่องราวของสิ
นค้า ให้โดนใจ
มาตรฐาน
CMMI®
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้รับการ ต.ค.64-ก.ย.65
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยองค์
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี/ดิจทิ ัล
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
มากกว่า 100 ราย และได้รับความรู้
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
เฉพาะทางเชิงลึกอีกไม่น้อยกว่า 30
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ราย นาไปสู่ตน้ แบบธุรกิจ/บริการ
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
ใหม่มากกว่า 30 ต้นแบบ
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
กษณ์ การรัมบชนในภาคเหนื
รู้ให้แก่สินค้าอ
ผูภาพลั
้ประกอบการชุ
ต.ค.64-ก.ย.65
ชุและภาคตะวั
มชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
นออกเฉียงเหนือมี
าหมายทั
77 จัตงภัหวัณดฑ์/
ทัชุมกชนเป้
ษะความรู
้ พัฒง้ นาผลิ
จับรรจุ
งหวัดภละ
5
ชุ
ม
ชน
ทีไ่ ด้รับการบ่ม
ณ
ั ฑ์/คุณภาพมาตรฐาน/
เพาะพั
ฒ
นา
จ
านวน
ราย
และการสร้างแบรนด์3,850
มีรายได้
สามารถเพิ
ม
่
ช่
อ
งทางการค้
า
เพิม่ ขึน้ และจ้างงานช่างฝีมอื
ท้ออนไลน์
องถิน่ เพิแม่ ละมี
ขึน้ รายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิ
จรวมทัางกระบวนการสร้
ง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
1.
เกิดการสร้
าง
ต.ค. 64-ก.ย. 65
มูลค่าและคุณค่า (Value
Creation) ให้แก่สินค้าและบริการ
ท้องถิน่ ไทยในมิตวิ ัตถุดบิ กระบวนการผลิต-กระบวนการ
ออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้าง
เรื่องราว-กระบวนการส่งมอบ
คุณค่า ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาที่
ใช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วัสดุ
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์
การตลาด ตลอดห่วงโซ่
กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก
ชุมชน40 กลุ่ม ใน10 จังหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding)
สินค้าท้องถิน่ ไทยให้เทียบเคียงกับ
สินค้าท้องถิน่ ของต่างประเทศ เช่น
ญี่ปนุ่ เกาหลี ไต้หวัน ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มอื การ
ปรับกระบวนการผลิตชุมชน 2
คอร์ส ( อาหาร และ หัตถกรรม )

12,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS4.2

15,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

10,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2

50,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X36

โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME
โดยพัฒนาระบบผู้
ให้บริการทาง
ธุรกิจ (Service
Provider)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X37

งานพัฒนาระบบ
เพือ่ ขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ
SME Wallet /
BDS

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
ต.ค. 63-ก.ย. 64
เป้าผูหมายให้
เหมาะสมกั
า
1.
้ประกอบการ
SME บได้การค้
รับการ
เรียนรู้เทคนิ
คการสร้
าง
พัออนไลน์
ฒนาด้านการเพิ
ม่ ประสิ
ทธิภาพ
เรื่อตงราวของสิ
นค้าและศั
ให้โดนใจ
ผลิ
ภาพโดยรวม
กยภาพใน
ผู้บริโภค รวมถึรงกิการถ่
ายภาพสิ
การประกอบธุ
จ 150
ราย นค้า
เพือ่ ผูใช้
บร้านค้รากิออนไลน์
2.
้ให้สบาหรั
ริการทางธุ
จ (SME และ
เปิดร้านออนไลน์
บนแพลตฟอร์
Service
Provider)
ทีไ่ ด้รับการมที่
มีพัชฒื่อนา
เสีย5ง ราย
โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มพผู้ปธ์ ระกอบการหรือวิสาหกิจ
ผลลั
ชุ1.มผูชนจ
านวน 77 จัSME
งหวัดทีไ่ 358
้ประกอบการ
ด้รับ
ชุมชนฒ(ชุนามชนละ
15) จม่ านวน
การพั
สามารถเพิ
ศักยภาพ
5,775 ราย
ในการด
าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ผลลัพทธ์ธิ:ภส่าพ
งเสริ90มการเพิ
ประสิ
ราย ม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์
ผลผลิ
ต เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ต.ค.64-ก.ย.65
ภาพลั
กษณ์ การรั
รู้ให้แก่บสสนุ
ินค้นา
1.ระบบการให้
บริบการสนั
ชนเพือ่ ฒ
ขยายโอกาสการตลาด
ด้ชุามนการพั
นาธุรกิจ (Business
ชุDevelopment
มชนเป้าหมายทัService
ง้ 77 จังหวั
ด
: BDS)
จัและกระเป๋
งหวัดละ 5าเงิชุนมอิชนเล็กทีทรอนิ
ไ่ ด้รับการบ่
กส์ ม
เพาะพั
ฒ
นา
จ
านวน
3,850
สาหรับผู้ประกอบการ SME ราย
(SME
สามารถเพิ
Wallet) ได้ม่ ช่รอับงทางการค้
การปรับปรุางและ
ออนไลน์
รายได้ทางช่องทาง
พัฒนา 1และมี
ระบบ
ออนไลน์
เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่บาริงน้
2.ผู้ใช้งานระบบการให้
การอย
20%
และสามารถสร้
า
งมู
ล
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรค่กิาจทาง
เศรษฐกิ
จรวมทั
ง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
(Business
Development
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME
Wallet) ไม่ต่ากว่า 1,400
ผลลัพธ์
1.ผู้ใช้งานระบบการให้บริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ
(Business Development
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME
Wallet) มีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ ร้อยละ 80

7,705,900

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

MS2.3

12,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.3
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X38

โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65
เป้าหมายให้
หมาะสมกั
1.หน่
วยบริกเารทางธุ
รกิจบการค้
(SMEา
ออนไลน์ Provider)
เรียนรู้เทคนิทีคไ่ ด้การสร้
Service
รับการาง
งราวของสิน้ นทะเบี
ค้า ให้
โดนใจ
รัเรืบ่อรองและขึ
ยนผ่
านระบบ
ผู้บริโภค
การให้
บริรวมถึ
การสนังการถ่
บสนุนายภาพสิ
ด้านการนค้า
ใช้สาหรั
ร้านค้าออนไลน์
และ
พัเพืฒอ่ นาธุ
รกิจบ(BDS)
15 หน่วยงาน
เปิดผูร้้ปาระกอบการ
นออนไลน์บSME
นแพลตฟอร์
ที่
2.
ทีใ่ ช้บริกมาร
มีระบบการให้
ชื่อเสียง โดยด
าเนิ
น
การพั
ฒ
นา
บริการสนับสนุนด้าน
กลุ
่มผูฒ้ประกอบการหรื
จ
การพั
นาธุรกิจ (BDS)อวิได้สราหกิ
ับการ
ชุพัมฒชนจ
านวน
77
จั
ง
หวั
ด
358
นาธุรกิจจากหน่วยบริการทาง
15) จานวน
ธุชุรมกิชน
จไม่(ชุนม้อชนละ
ยกว่า 1,400
ราย
5,775อราย
3.เครื
ข่ายความร่วมมือในการ
พธ์SME
: ส่งเสริ
มการเพิ
ลค่า
พัผลลั
ฒนา
ระหว่
างหน่ม่ วมูยงาน
การตลาดออนไลน์
การบริหาร
และการสร้
างโอกาสในการส่
งต่อ
จัดการร้บารินค้
การให้
การาและการตลาด
SME ระหว่างกัน 1
ออนไลน์
เครื
อข่ายเพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลัพกธ์ษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ผลลั
ชุมชนเพื
อ่ ขยายโอกาสการตลาด
1.ผู
้ประกอบการ
SME ทีไ่ ด้รับการ
าหมายทั
ง้ 77
จังหวัดรกิจ
พัชุมฒชนเป้
นาจากหน่
วยบริ
การทางธุ
จังหวัดละ 5างมูชุมลชน
สามารถสร้
ค่าเพิทีม่ได้ให้รับกการบ่
บั สินค้มา
เพาะพัฒการ
นา หรื
จานวน
รายอ
และบริ
อลดต้3,850
นทุน หรื
สามารถเพิ
งทางการค้
เพิ
ม่ ประสิทม่ ธิช่ภอาพ
หรือสร้างโอกาส
ออนไลน์แาละมี
รายได้น ทหรืางช่
ทางการค้
การลงทุ
อมีอคงทาง
วาม
ออนไลน์
่ยเพิม่ ขึน้ อย่ไม่
างน้น้ อยกว่
ย า
พร้
อมในด้เฉลี
านมาตรฐาน
20%
และสามารถสร้
า
งมู
ล
ค่
า
ทาง
1,120 ลบ.
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X39

โครงการสนับสนุน
ให้ SME เข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

ผลผลิต
1. ระบบทะเบียนผู้ประกอบการ
และสินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการ SME 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้าง
จาก SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ต.ค.63-ก.ย.64

30,000,000

เงินนอก
งบประมาณ
(เงินกองทุน สสว.)

MS4.1

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X40

งานพัฒนาระบบ
บริการภาครัฐของ
สสว. (ระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ)

ผลผลิต
1.มีการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูล MSME และระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสาหรับ MSME
1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าหรือบริการของ MSME
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
(ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
หมวดสินค้า/บริการทีก่ าหนด)
2.มีผู้เข้าใช้บริการระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐสาหรับ MSME ไม่
น้อยกว่า 100,000 ครั้ง/ปี

ต.ค.64-ก.ย.65

10,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS4.1

300,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.3
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X41

โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
เพือ่ การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X42

งานศึกษาข้อมูล
เชิงลึกรายพืน้ ที่
และพัฒนากลไก
การเชื่อมโยง
ระบบส่งเสริม
MSME

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายให้
1.สร้
างการรัเบหมาะสมกั
รู้ การเข้าบถึการค้
งระบบา
ออนไลน์
้เทคนิคฐการสร้
าง
การจั
ดซื้อเรีจัดยจ้นรูางภาครั
แก่ MSME
เรืและหน่
่องราวของสิ
นค้า ให้ฐโดนใจ
วยงานภาครั
5,000 ราย
ผู้บริานวนผู
โภค รวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
นค้า
2.จ
้ประกอบการเข้
าสู่ระบบ
เพือ่ ใช้ยสนาหรั
บร้าเพืนค้อ่ การจั
าออนไลน์
ทะเบี
SME
ดซื้อจัและ
ด
เปิ
ร้านออนไลน์
มที่
จ้าดงภาครั
ฐ 2,500บนแพลตฟอร์
ราย
มี3.จชื่อานวนผู
เสียง โดยด
าเนิ
น
การพั
ฒ
นา
้ประกอบการได้รับการ
กลุ
ผู้ประกอบการหรื
อวิส1,000
าหกิจ
พัฒ่มนายกระดั
บศักยภาพ
ชุราย
มชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชนพธ์(ชุมชนละ 15) จานวน
ผลลั
5,775
ราย้ประกอบการทีไ่ ด้รับ
1.จ
านวนผู
ผลลัพจธ์ารณาในระบบจั
: ส่งเสริมการเพิดม่ ซืมู้อลจัค่ดาจ้าง
การพิ
การตลาดออนไลน์
ภาครั
ฐ 200 ราย การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์
ผลผลิ
ต เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลั
บรู้ใเพืห้แอ่ ก่การจั
สินค้ดาทา
1.ฐานข้กษณ์
อมูล การรั
MSME
ชุนโยบายและมาตรการส่
มชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
งเสริม
าหมายทัรง้ ับ77
จังหวั
ผูชุ้ปมชนเป้
ระกอบการได้
การเพิ
ม่ ด
จัศังกหวั
ด
ละ
5
ชุ
ม
ชน
ที
ไ
่
ด้
ร
ั
บ
การบ่ม
ยภาพ 1 ระบบ
เพาะพั
ฒ
นา
จ
านวน
3,850
2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพืราย
อ่ การ
ม่ ช่องทางการค้
ส่สามารถเพิ
งเสริม MSME
นาเสนอต่าอรัฐบาล
ออนไลน์
2 เรื่องและมีรายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์
ผลลั
พธ์ เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20%
ลค่า่อทาง
1.ฐานข้และสามารถสร้
อมูล MSME เป็างมูนเครื
งมือ
เศรษฐกิ
จ
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
1,100
านบาท
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในสนับสนุนล้การ

ต.ค.64-ก.ย.65

100,250,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS4.2

ต.ค.64-ก.ย.66

89,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.1

ต.ค.64-ก.ย.65

196,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2

จัดทานโยบายส่งเสริม
ผู้ประกอบการ MSME ในทุกมิติ 1
ระบบ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X43

โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ
รายย่อย (MSME
Step up)

ผลผลิต
1.จานวนผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมการประกอบการเพือ่ เข้าสู่
ระบบของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน
อย. / Nutrition facts / ระบบ
บัญชี / เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล เป็นต้น
8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเข้าสู่ขนั้ ตอนการจด
ทะเบียนเข้าสู่ระบบของภาครัฐ
อาทิ การจดทะเบียนการค้า /ระบบ
DBD Registered/ มาตรฐาน อย.
เป็นต้น 800 ราย
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X44

โครงการเพิม่
ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ
ให้กบั
ผู้ประกอบการ
รายย่อย

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 177,364,800
เป้าานวนผู
หมายให้้ปเระกอบการที
หมาะสมกับการค้
1.จ
ม่ ี า
เรียนรู้เทคนิคการสร้
ช่ออนไลน์
องทางการตลาดออนไลน์
เพิม่ าขึงน้
เรื่องราวของสิ
2,450
ราย นค้า ให้โดนใจ
ผู้บจริานวนผู
โภค รวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
ค้า
2.
้ประกอบการที
ไ่ ด้รับนการ
เพืมอ่ ใช้
าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เพิ
ขีดสความสามารถในการแข่
งขัน
เปิ
ร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์
มที่
ด้าดนการตลาดออนไลน์
3,400 ราย
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ
ผู้ประกอบการหรื
อวิสไ่าหกิ
3. จ่มานวนผู
้ประกอบการที
ด้รับจการ
ชุเพิมม่ ชนจ
านวน
77
จั
ง
หวั
ด
358
ศักยภาพเชิงลึกในการทาธุรกิจ
ชุออนไลน์
มชน (ชุม250
ชนละ
ราย15) จานวน
5,775
ราย
4. ผู้ประกอบการ
SME เข้ารับการ
ผลลัพธ์ : ส่งาเนิ
เสรินมธุการเพิ
ลค่นา
อบรมการด
รกิจอย่ม่ ามูงเป็
การตลาดออนไลน์
ระบบ
462 ราย การบริหาร
จัดผูการร้
านค้าและการตลาด
5.
้ประกอบการ
SME ได้รับการ
พัออนไลน์
ฒนาผลิเพืตภัอ่ สร้
ณฑ์างรายได้
หรือบริกรวมทั
าร หรืง้ อ
ภาพลัภกณ
การรั
้ให้แก่สินค้462
า
บรรจุ
ั ษณ์
ฑ์ หรื
อสืบ่อรูการตลาด
ชุมตชนเพื
ผลิ
ภัณฑ์อ่ /ขยายโอกาสการตลาด
บริการ
ชุมสถานประกอบการได้
ชนเป้าหมายทัง้ 77 จัรงับหวัการ
ด
6.
ดละม5ผี ลิชุตมภาพสู
ชน ทีงไ่ ขึด้น้ รับหรืการบ่
พัจังฒหวันาให้
อมี ม
เพาะพัเฒพิม่นาขึน้ จานวน
3,850 ราย
รายได้
462 สถาน
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ประกอบการ
ออนไลน์
และมีรายได้
ทางช่
7.
ผู้ประกอบการ
SME
ได้รอับงทาง
การ
เฉลี่ยเพิม่ หรืขึน้ ออย่
างน้อาการ
ย
ส่ออนไลน์
งเสริมการขาย
แนะน
20%
และสามารถสร้
า
งมู
ล
ค่
า
ทาง
ขาย หรือ ทดสอบสอบความ
จรวมทั้บง้ริสิโภค
้น 1,100
ล้านบาท
ต้เศรษฐกิ
องการของผู
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการ
เจรจาธุรกิจ 100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร 1,100
ราย
10. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider)
มีความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200
กิจการ
11. มีแผนการพัฒนา/แนวทางการ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
หลักสูตรการอบรมเพือ่ พัฒนาเพือ่
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่ สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน
100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายให้กบั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา มียอดขายเพิม่ ขึน้ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME
จังหวัด 77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบัตกิ าร (Workshop) สามารถ
นาเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง เช่น
Software/Application ในการ
ลงบัญชีอย่างง่าย และนาข้อมูล
ทางบัญชีมากาหนดแผน/แนว

(172,364,800
(พรบ.งบประมาณ)
5,000,000
(กองทุนSME))

MS5.3

มีความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 45/69
กิจการ
11. มีแผนการพัฒนา/แนวทางการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
หลักสูตรการอบรมเพือ่ พัฒนาเพือ่
โครงการ
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่ สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน
ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
100 ราย
เป้าหมายให้เหมาะสมกับการค้า
ผลลัพธ์
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
1. สร้างยอดขายให้กบั
เรื่องราวของสินค้า ให้โดนใจ
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ ด้รับ
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
การพัฒนา มียอดขายเพิม่ ขึน้ ไม่
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
จังหวัด 77 ราย
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ ข้าร่วม
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
กิจกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
5,775 ราย
ปฏิบัตกิ าร (Workshop) สามารถ
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
นาเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง เช่น
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
Software/Application ในการ
จัดการร้านค้าและการตลาด
ลงบัญชีอย่างง่าย และนาข้อมูล
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ทางบัญชีมากาหนดแผน/แนว
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ทางการบริหารจัดการธุรกิจ การ
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
คานวณภาษี และเลือกใช้สิทธิ
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
5. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
สามารถยกระดับศักยภาพในการ
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
ให้บริการได้สูงขึน้ ไม่น้อยกว่า ร้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
ละ 10
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
6. สร้างเกิดนักบัญชีชุมชนที่
สามารถจัดทาบัญชีทมี่ มี าตรฐาน
และสามารถเป็นผู้ให้บริการด้าน
บัญชีสาหรับวิสาหกิจชุมชน 20 ราย

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X45

โครงการพัฒนา
ระบบ SME
Academy 365

ผลผลิต
1. SME ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ
SME Academy 365 จานวน
10,000 ราย
2. พัฒนาองค์ความรู้ SME
Academy 365 จานวน 1
คลังข้อมูล
3. พัฒนาและต่อยอดระบบ SME
Academy 365 ในรูปแบบ
Platform Online ให้มี
ประสิทธิภาพในการนาเสนอ 1
ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าใช้บริการ E-learning ไม่
น้อยกว่า 100,000 ครั้ง/ปี
2. ผู้ทไี่ ด้รับความรู้จากกิจกรรม
สามารถนาความรู้ไปต่อยอด เพิม่
มูลค่าของสินค้า/บริการ 10 ล้าน
บาท

ต.ค.63-ก.ย.64

9,965,400

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.4

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X46

โครงการพัฒนา
Application :
SME CONNEXT
เพือ่ ผู้ประกอบการ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X47

โครงการพัฒนา
SME PORTAL
และระบบกลาง
ในการให้บริการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X48

งานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME
ACCESS

Academy 365 ในรูปแบบ
Platform Online ให้มี
ประสิทธิภาพในการนาเสนอ 1
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ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผูเป้
้เข้าใช้
บริการ E-learning
หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพไม่
ธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
น้อยกว่า 100,000
ครั้ง/ปี
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
2. ผู้ทไี่ ด้รับความรู้จากกิจกรรม
โครงการ
สามารถนาความรู้ไปต่อยอด เพิม่
มูลค่าของสินค้า/บริการ 10 ล้าน
บาท
ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายให้เหมาะสมกับการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
ผลผลิต
ต.ค.63-ก.ย.64
1,989,900
เรื่องราวของสินค้า ให้โดนใจ
1.ระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งาน
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
ในรูปแบบดิจทิ ัลให้มากขึน้
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
(Reward and Redeem
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
Features) และ การสร้าง
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
หรือการบริการแบบออนไลน์
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
(Market Place Online) 1 ระบบ
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
ผลลัพธ์
5,775 ราย
1.ผู้ประกอบการทีเ่ ข้ามาใช้งาน
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
ระบบฯมากขึน้ จากการสร้าง
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
แรงจูงใจ เช่น การให้คะแนน การ
จัดการร้านค้าและการตลาด
แลกคะแนนเพือ่ รับสิทธิประโยชน์
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
สินค้า และบริการ ของ
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
ร้อยละ 50
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ผลผลิ
ต และมีรายได้ทางช่องทาง
ต.ค.63-ก.ย.64
7,045,000
ออนไลน์
1.
ระบบเฉลี
SME
มี อย
ออนไลน์
่ยเพิPORTAL
ม่ ขึน้ อย่างน้
ประสิ
ธิภาพเพิม่ ขึน้ า1งมูระบบ
20% ทและสามารถสร้
ลค่าทาง
2.ฐานข้
ลการส่
ม SME
เศรษฐกิอจมูรวมทั
ง้ สิง้นเสริ1,100
ล้านบาท
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
ผลลัพธ์
1. บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่
มีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 30 หน่วยงาน
2. จานวนผู้สนใจความรู้และ
บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเข้าใช้งาน 100,000 ราย

ผลผลิต
ต.ค.64-ก.ย.65
1.ระบบ SME ACCESS ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
(บูรณาการข้อมูลระหว่าง 4
Platform SME Portal, SME
Connext, SME Academy 365
และ SME Coach) 1 ระบบ
2.ฐานข้อมูลข่าวสารการส่งเสริม
SME แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
3.ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แห่งชาติ 1
ฐานข้อมูล
4.ฐานข้อมูลความรู้ SME แห่งชาติ
1 ฐานข้อมูล
5.ฐานข้อมูลสิทธิประโยชน์ SME
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
6.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
7.พืน้ ทีก่ ารขายสินค้า และ
เครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในรูปแบบตลาด Online
300 ราย
ผลลัพธ์
1.จานวนผู้สนใจความรู้และบริการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.4

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.4

60,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.4

SME แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
3.ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แห่งชาติ 1
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ฐานข้อมูล
4.ฐานข้อมูลความรู้ SME แห่งชาติ
มูล
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ 1 ฐานข้
เป้าอหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
สิทธิประโยชน์ SME
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน *** 5.ฐานข้อมูลของโครงการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
โครงการ
6.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
7.พืน้ ทีก่ ารขายสินค้า และ
เครื
อข่ตายวิ
ผลผลิ
: พัสฒาหกิ
นาสิจขนาดกลางและ
นค้าของชุมชน
ขนาดย่
อมในรู
ปแบบตลาด
Online
เป้าหมายให้
เหมาะสมกั
บการค้
า
300
ราย
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
ผลลั
พธ์
เรื่องราวของสิ
นค้า ให้โดนใจ
1.จ
านวนผู
้สนใจความรู
้และบรินกค้ารา
ผู้บริโภค รวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
แก่
ว
ส
ิ
าหกิ
จ
ขนาดกลางและขนาด
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
ย่เปิอดมเข้
าใช้งาน 420,000
ราย มที่
ร้านออนไลน์
บนแพลตฟอร์
2.วิ
ขนาดกลางและขนาด
มีชื่อสเสีาหกิ
ยงจโดยด
าเนินการพัฒนา
ย่อมได้
ับความช่วยเหลือวิอสหรื
กลุ
่มผู้ปรระกอบการหรื
าหกิอ จ
ัญหาเบื
อยละ
80
ชุแก้มปชนจ
านวนอ้ งต้77น จังร้หวั
ด 358
สาหกิ
ชุ3.วิมชน
(ชุจมขนาดกลางและขนาด
ชนละ 15) จานวน
ย่อมได้รราย
ับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
5,775
ร้อพยละ
ผลลั
ธ์ : 80
ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
4.SME Digital ID การบริ
50,000หารราย
การตลาดออนไลน์
5.บู
รณาการข้
มูลกับหน่วยงานทีม่ ี
จัดการร้
านค้าอและการตลาด
การส่
งเสริเพืมอ่ วิสร้
สาหกิ
จขนาดกลาง
ออนไลน์
างรายได้
รวมทัง้
และขนาดย่
ม 50
ภาพลักษณ์ อการรั
บรู้ใหน่
ห้แวก่ยงาน
สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมภิ าค (Regional Trading/Investment Center)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0504

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมภิ าค
กระทรวงพาณิชย์
- กรมเจ้าท่า
- สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)
- กรมการขนส่งทางบก
- กระทรวงการต่างประเทศ
- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
- กรมศุลกากร
- กรมสรรพากร
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.)

- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- กรมการกงสุล
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
- สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)

เม.ย. 60 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลาและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้า และทางอากาศ)

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ให้ดาเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกับ
ประเทศในเอเชีย

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมภิ าค
การแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ
การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจากัด มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการทาธุรกิจ
การกาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การกาหนดมาตรการจูงใจและอานวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทางานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทางานและประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย
การอานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

ธ.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกต่อการดาเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัยและ
การบริการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

การเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

การอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมกับภาครัฐ

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS4.2
MS4.3

MS1.1

MS2.1
MS3.1M
S4.1

MS3
MS4

MS1.2M
S1.3MS2
.2

MS1
MS2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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แผนการขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X01 การประชุมเจรจา การเจรจาเป็นไปตามแผนที่กาหนด ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ความตกลง
ไว้
หุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP)

2,808,800

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X02 การประชุมเจรจา
ความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพ
ยุโรป

การเจรจามีความคืบหน้าและ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมภายในประเทศ
สาหรับการปฏิบตั ิตามพันธกรณี

27,101,900

อยู่ระหว่างการ
เสนอขอ
งบประมาณปี
2565

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X03 การขยายการทา
ความตกลง FTA
กับประเทศอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
การค้าและการ
ลงทุนของประเทศ
ไทย เพิ่มมากขึ้น

1. การดาเนินการเจรจาความตก
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ลงการค้ากับประเทศอื่นๆ เพิ่มมาก
ขึ้น เช่น FTA Thai-UK เป็นต้น
2. การเตรียมความพร้อมใน
ประเด็นที่มีความท้าทายสาหรับ
ประเทศไทย เช่น UPOV 1991,
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ,
Compulsory Licensing (CL),
การเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญา ILO
เป็นต้น เพื่อรองรับการเจรจาเปิด
เสรีการค้าภายใต้กรอบต่างๆ ที่มี
การเปิดการเจรจาในระดับที่สูง
อาทิ CPTTP, EU, EFTA เป็นต้น

-

กรมเจ้าท่า

BR0504X04 การผลักดันร่าง เร่งรัดการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี พ.ศ. ....
พาณิชย์นาวี พ.ศ.
....

กรมการขนส่งทางบก /
กระทรวงการต่างประเทศ

BR0504X05 การเร่งรัดให้เกิด
การลงนาม MOU
ว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าและ
ผู้โดยสารทางถนน
ระหว่างไทยมาเลเซีย

เร่งรัดให้เกิดการลงนาม MOU ทั้ง เม.ย. 60 - ธ.ค. 64
2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่าง MOU ว่า
ด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย และ (2) ร่าง
MOU การขนส่งผู้โดยสารข้าม
พรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย ให้
แล้วเสร็จในปี 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BR0504X06 การทบทวน
ประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีแนบท้าย
พรบ. การ
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542

มีการทบทวนประเภทธุรกิจตาม
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
บัญชีแนบท้าย พรบ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะประเภท
ธุรกิจและบริการที่สงวนไว้ให้กับคน
ไทย เพื่อกระตุ้นการค้าและ
การลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ซึ่งจาเป็นต้องพิจารณาผ่อนปรนใน
บางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการลงทุน
จากต่างประเทศและส่งเสริมให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ (knowledge
Tranfer) ในอนาคต

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

-

MS2.1

งบดาเนินงาน
ประจาปี

-

MS1.2

MS1.1

MS2.2

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
เศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1
การปฏิรูปด้านการ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมศุลกากร

BR0504X07 การเชื่อมโยงข้อมูล
ASEAN
Customs
Declaration
Document
(ACDD)

1. เพื่อเพิ่มการอานวยความ
สะดวกให้ผู้ประกอบการในการ
ผ่านพิธีการศุลกากร
2. เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลสาคัญ
สาหรับศุลกากรในการบริหารความ
เสี่ยงสินค้านาเข้า

ม.ค. - ก.ย. 64

-

ความร่วมมือกับ
องค์กร
ผู้ให้บริการระบบ
NSW

MS1.3

กรมศุลกากร
(ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร)

BR0504X08 การเชื่อมโยง
ข้อมูลใบรับรอง
สุขอนามัยพืช
(e-Phyto
Certificate)

1. เพื่อให้มีการเชื่อมโยงใบรับรอง ก.ย. 62 - ธ.ค. 65 ใช้งบประมาณ
สุขอนามัยพืชในรูปแบบ
ต่อเนื่องจาก
อิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ
ปีงบประมาณ
2. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
พ.ศ. 2562 รับรองสินค้า และลดการปลอม
2563
แปลงเอกสารรับรอง
(ปี 2562 จานวน
ประมาณ 20
ล้านบาท โดยกรม
วิชาการเกษตร
และปี 2563
จานวน
22.2 ล้านบาท
โดยกรมศุลกากร
และประมาณ
7 ล้านบาทโดย
กรมวิชาการ
เกษตร)

งบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณา
การพัฒนา
ด้านคมนาคมและ
ระบบ
โลจิสติกส์ (ใช้
งบประมาณ
ภายใต้โครงการที่
เกี่ยวข้อง
จานวน 2
โครงการ ได้แก่
โครงการระบบคา
ขอใบอนุญาต/ใบ
แจ้งเพื่อนาเข้าส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว ผ่าน
ระบบ NSW (กรม
ศุลกากร) และ
โครงการออกแบบ
และพัฒนาระบบ
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช
( e-Sanitary and
Phyto Sanitary
Certificate )
ผ่านระบบ NSW
(กรมวิชาการ
เกษตร))

MS1.3

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504X09 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบริการ
และขยาย
เครือข่ายของผู้
ให้บริการ
โลจิสติกส์
โครงการย่อย โครงการงาน
แสดงสินค้าโลจิ
สติกส์
(TILOGLOGISTIX 20212022)

1. การจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs
ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 550 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกิจ
สาขาโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

16,910,200 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1.2

1. การจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs
ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 500 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกิจ
สาขาโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

25,000,000

MS1.2

51/69
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร

BR0504X10 การจัดทาท่าที
ของประเทศไทย
ต่อการลงนามใน
อนุสัญญาพหุภาคี
เพื่อดาเนิน
มาตรการเกี่ยวกับ
อนุสัญญาเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษี
ซ้อนในการ
ป้องกันการกัด
กร่อนฐานภาษี
และโอนกาไรไป
ยังประเทศที่มี
อัตราภาษีต่า
(Multilateral
Convention to
Implement Tax
Treaty Related
Measures to
Prevent Base
Erosion and
Profit Shifting :
MLI)

1. การแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อน
ของประเทศไทยกับต่างประเทศให้
เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าของ
Inclusive Framework on BEPS
2. การยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่าง
ประเทศภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อน
ของประเทศไทยกับต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504X11 โครงการศูนย์
บริหารจัดการ
การตรวจลงตรา
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Visa) ระยะที่ 2

1. เป็นการพัฒนาระบบ e-Visa ให้ ต.ค. 64 – ก.ย. 65
มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดย
สอท./สกญ. สามารถให้บริการ/
อานวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว
ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา
เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการ
ยื่นคาร้อง การขออนุมัติ การชาระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
ด้านเอกสาร มุ่งเน้นการหลีกเลี่ยง
การพบปะหรือสัมผัสระหว่างบุคคล
มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องห้ามกับสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง และหน่วยงานอื่นๆ ทาให้
หน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงฯ
และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
ลงตราได้อย่างรวดเร็วแบบ
Realtime รวมทั้งยังเป็นช่องทาง
ให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการ
จัดหางาน สนง. คกก. ส่งเสริมการ
ลงทุน ฯลฯ สามารถขอใช้ข้อมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทนั ที
นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ให้การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติในมิติการต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและ
มีเกียรติภมู ิ ในประชาคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุก

-

10,000,000

MS1.2

งบรายจ่ายอื่น

MS3.1

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้
52/69ทนั ที
นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ให้การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ประเทศไทยมี
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
ประสิทธิตภ/ผลลั
าพมาก
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน *** ยิ่งขึ้น ช่วยขัของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
บเคลื่อนยุทธศาสตร์
โครงการ
ชาติในมิติการต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและ
มีเกียรติภมู ิ ในประชาคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตรา
ที่แม่นยา ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
จัดทาระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทุก สอท./สกญ. ทั้งด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เชื่อมต่อระบบ Cloud ระบบ Visa
Data Center บุคลากร ทั้ง
สาหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา
และปฏิบตั ิงานอานวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับ
โครงการ Biometric ระยะที่สอง
ของ สตม.
4. ทาการปรับปรุงบารุงรักษา และ
บริหารระบบ Visa Data Center
(VDC) โครงการแรกให้สามารถ
ให้บริการได้ต่อไป
5. เพื่อให้งานด้านการตรวจลงตรา
ของ สอท./สกญ. ทุกแห่งเป็นแบบ
แบบไร้กระดาษอย่างครบวงจร
(Paperless Office)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(ท่าเรือแหลมฉบัง)

BR0504X12 โครงการศึกษา
ต้นทุนการขนส่ง
สินค้าทางเรือ
ชายฝั่ง

1. เพื่อศึกษาต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
1) ระยะเวลาใน
จากการให้บริการ ที่ทา่ เทียบเรือ
การขอ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ให้เป็นแนว งบประมาณและ
ทางในการกาหนดอัตราค่าภาระที่ จัดจ้าง พ.ย. 63 ม.ค. 64
มีความเหมาะสม สามารถแข่งขัน
ทางตลาดได้ รวมถึงสามารถ
2) ระยะเวลาใน
สนับสนุนและส่งเสริมการขนส่งตู้
การดาเนินการ
สินค้าทางเรือชายฝั่งได้ พร้อมทั้ง
ก.พ. 64 - ก.ค.64
กาหนดแนวทางการปรับอัตราค่า
ภาระ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การตลาดในอนาคต โดยมีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปรับ
อัตราค่าภาระ
2. เพื่อศึกษาต้นทุนภาพรวมโลจิ
สติกส์ของ ท่าเรือแหลมฉบัง
เปรียบเทียบกับท่าเรือต่างๆใน
ภูมิภาค ในการกาหนด แนว
ทางการพัฒนาและปรับอัตราค่า
ภาระที่เหมาะสมให้สามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้
3. เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบ
ต้นทุนการขนส่งในประเทศใน
รูปแบบต่างๆในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาและการกาหนด
อัตราค่าภาระของท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือA)ให้สอดคล้อง
กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่
ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมา
เป็นทางน้ามากขึ้น

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

4,055,837

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS1.1

ภูมิภาค ในการกาหนด แนว
ทางการพัฒนาและปรับอัตราค่า
ภาระที่เหมาะสมให้สามารถ
53/69
แข่งขันทางการตลาดได้
3. เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ต้นทุเป้นการขนส่
าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
งในประเทศใน
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน *** รูปแบบต่างๆในการก
ของโครงการ
าหนดแนว
ทางการพัฒนาและการกาหนด
อัตราค่าภาระของท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือA)ให้สอดคล้อง
กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่
ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมา
เป็นทางน้ามากขึ้น

สานักงาน ก.พ.ร.

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

BR0504X13 โครงการ
การศึกษา
ออกแบบและ
จัดทาต้นแบบของ
ระบบการค้า
ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม
แห่งชาติ
(National Digital
Trade Platform)
BR0504X14 โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
ให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การอานวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อ
อานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ให้ดีขึ้น
1. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64
พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อ
อานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ให้ดีขึ้น
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การแก้ไขปัญหาภายใต้ประเด็น
ข้อเสนอเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่
10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten)

2,468,200

MS4.3
MS1.3
MS2.2

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0504X15 โครงการยกระดับ
การพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐ
แก่นิติบคุ คลแบบ
เบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการให้บริการ
ของระบบการให้บริการด้านการ
ออกหนังสือรับรองใบอนุญาต และ
เอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

8,200,600

MS4.3
MS1.3

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)

BR0504X16 การขยายกรอบ
การชาระบัญชีสกุล
เงินท้องถิ่น
(Local Currency
Settlement) ใน
การประกอบ
ธุรกรรมทางการ
ค้าและการลงทุน

มีการตกลงใช้การชาระบัญชีสกุล
เงินท้องถิ่นระหว่างประเทศคู่ค้า
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน

ดาเนินการต่อเนื่อง

-

MS4.2

สานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย

BR0504X17 การแก้ไข
การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ข้อบังคับของ
ขนส่งสินค้าทางอากาศให้เป็นไป
คณะกรรมการ
ตามมาตรฐาน ICAO
การบินพลเรือน
ฉบับที่ 93 ว่าด้วย
การรักษาความ
ปลอดภัยสินค้า
และ
ไปรษณียภัณฑ์
ทางอากาศ

ม.ค. - ธ.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

MS1.2

สานักงาน ก.พ.ร.

20,050,000 บาท

งบประมาณ
กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการ
กระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ

MS1.3
MS1.1
MS1.2
MS4.3
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการกากับ BR0504X18 ปรับปรุง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ฯ ให้
รองรับ digital
securities

เพื่อให้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการ
ออกและเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64

สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504X19 โครงการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ
เพื่อผลักดันการ
ลงทุน
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
(Circular
economy) ใน
พื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

1. ข้อมูลศักยภาพของ
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ที่
ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ภาพรวมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้
2. ยุทธศาสตร์รวมทั้งกลยุทธ์การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC
ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และตอบสนอง
ศักยภาพของพื้นที่ได้
3. แผนปฏิบตั ิในการผลักดัน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
สามารถดาเนินการได้จริง โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่สามารถ
ร่วมดาเนินการได้
4. แนวทางการดาเนินงานถูก
นาไปใช้ในการชักชวนและ
สนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

8,945,500

MS2.2

สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504X20 จัดทามาตรการ
เพื่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ
การแพทย์แม่นยา
ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

1. แผนส่งเสริมการลงทุนใน
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
อุตสาหกรรมการแพทย์จีโนมิกส์ที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์แม่นยา
ผ่านการกาหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และแผน
ระดับพื้นที่
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
วินิจฉัยโรค และลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาผู้ปว่ ยในพื้นที่ EEC
4. เพิ่มโอกาสในการจ้างงานของ
ประชากรในพื้นที่ จากการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การแพทย์แม่นยา

7,080,000

MS2.2

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X21 โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง
กรมสรรพากร
และสานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกรมสรรพากรและ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

MS4.2

ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

MS1.3

ด้านเศรษฐกิจ
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X22 การดาเนินงาน
ทบทวนขอบข่าย
ธุรกิจประเภท
กิจการศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
(International
Business
Center: IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุง
เงื่อนไขประเภทกิจการศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Center:
IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X23 การปรับปรุง
มาตรการทางภาษี
เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนให้เทียบเท่า
ประเทศคู่แข่ง

มาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขของ
ประเภทกิจการต่างๆ ที่มีการ
ปรับปรุงแล้ว

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X24 การทบทวนสิทธิ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
ประโยชน์การ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มี
ลงทุนในทุกเขต การทบทวนแล้ว
เศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อจูงใจนักลงทุน

ม.ค.- ธ.ค. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X25 การกาหนด
มาตรการจูงใจให้
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม
สตาร์ทอัพ และ
นักลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้า
มาทางานและพัก
อาศัยในประเทศ
ไทย

คุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สาหรับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพเิ ศษ
(Smart Visa) ที่มีการทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

BR0504X26 การทบทวนการ
บังคับใช้เอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง
ตม.6 สาหรับคน
ต่างด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดิน
ทางเข้า - ออกประเทศ (ตม.๖)
สาหรับชาวต่างชาติ ไม่สามารถ
กระทาได้เนื่องจากต้องผ่าน
กระบวนการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข
กฎหมาย
สตม. จึงได้พจิ ารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยอยู่ระหว่างพัฒนา
เป็น application หรือ QR Code
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานบนมือถือ
Smart Phone (Thai
Immigration Form TM 6)
รวมถึงการพัฒนาระบบ One
System

MS3.2
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504X27 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า
ระยะที่ 4
ประจาปี
งบประมาณ 2564

ผลผลิต : (1) ระบบกากับและ
ธ.ค. 63 - ก.ย. 64
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจราย
ประเทศส่งออกสาคัญสาหรับ
สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
(Policy Dashboard: Global
Demand Dashboard) ระยะที่ 1
(2) ระบบกากับและติดตาม
นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับ
จังหวัด (Province Policy
Dashboard) ระยะที่ 2
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
ระยะที่ 2
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก
(E-Service) สาหรับผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกิจการค้า (2) มี Policy
Dashboard ที่เป็น Data Analytic
สามารถคาดการณ์สถานการณ์
(Prediction) เตือนภัย (Early
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปัญหาสาหรับผู้บริหาร

10,376,100

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504X28 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า
ระยะที่ 5
ประจาปี
งบประมาณ 2565

ผลผลิต : (1) ระบบกากับและ
ต.ค. 64 - ก.ค. 65
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจราย
ประเทศส่งออกสาคัญ (Policy
Dashboard: Global Demand
Dashboard) ระยะที่ 2
(2) ระบบกากับติดตามสถานการณ์
ค่าครองชีพประชาชน (Policy
Dashboard: Cost of Living
Analytics) ระยะที่ 1
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
ระยะที่ 3
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก
(E-Service) สาหรับผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกิจการค้า (2) มี Policy
Dashboard ที่เป็น Data Analytic
สามารถคาดการณ์สถานการณ์
(Prediction) เตือนภัย (Early
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปัญหาสาหรับผู้บริหาร

18,044,200 ขอรับจัดสรรในปี
65

MS1.3

MS1.3
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานป้องกันและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.)

BR0504X29 โครงการแก้ไข
เพิ่มเติมปรับปรุง
บทบัญญัติ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT
และสถานการณ์
ปัจจุบนั มีความ
เหมาะสม เป็น
ธรรม ไม่เป็น
ภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร

1. ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-

MS4.1
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

สร้างและพัฒนากาลังคนที่มที กั ษะและความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสาหรับสถานศึกษาในกากับของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
2) ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) สาหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคมและชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน (Education and Work
Consortium) สาหรับภาคการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
4) สร้างระบบรองรับมาตรฐานการจ้างงาน

BR0505

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
1.กระทรวงแรงงาน
2.สภาหอการค้าไทย
3.สภาอุตสาหกรรม
4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ))
5. 4 ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
ทยาลั(สนผ.
ยเทคโนโลยี
าชมงคล
6มหาวิ
สป.อว.
สมอ. รสสอ.
) (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและ
แรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสาหรับสถานศึกษาในกากับของสานักงานคณะกรรมการการอาชี
วศึกทุกแห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill )สาหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษา
มาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและ
ทางาน สาหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1, MS2, MS3, MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สอศ. (สนับสนุน)

BR0505X01

โครงการผลิต
อาชีวะพันธุใ์ หม่
เพื่อสร้างกาลังคน
ที่มีสมรรถนะ
สาหรับ
อุตสาหกรรม
NEW GROWTH
ENGINE ตาม
นโยบายไทยแลนด์
4.0 และการ
ปฏิรูปการ
อุดมศึกษาไทย

1. จานวนนักศึกษาระดับ ปวส. ที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา 2561 -2565
สมรรถนะและทักษะที่ตรงตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน
/ 2564 = 1,345 คน / 2565 =
1,388 คน)
2. จานวนผู้สาเร็จหลักสูตร ปวส. ที่
เป็นอาชีวพันธุใ์ หม่มีความรู้และ
สมรรถนะตามหลักสูตรที่เป็นสากล
(2563 = 800 คน / 2564 = 852
คน / 2565 = 1,308 คน)

111,396,700

โครงการที่ได้รับ MS1/MS3/MS4
จัดสรรตาม พรบ.
64

สอศ. (สนับสนุน)

BR0505X02

โครงการขยาย
และยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

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

61,767,000

โครงการที่ได้รับ MS1/MS3/MS4
จัดสรรตาม พรบ.
64

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

BR0505X03

โครงการยกระดับ
ผลิตภาพและ
พัฒนากาลังคน
เพื่อสร้าง
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม

8,200 คน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

28,347,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 2

ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

BR0505X04

โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยี
รองรับการการ
ทางาน
ในศตวรรษที่ 21

6,363 คน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

15,900,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 2

ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

40,000 คน

1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

136,400,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2

ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

ตค.64-กย.65
(ปีงบประมาณ
2565) (ขอบเขต
ด้านปีการศึกษาอยู่
ในช่วงภาคปลายปี
การศึกษา 2564
และภาคต้นปี
การศึกษา 2565)

70,800,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

M1/M2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0505X05

โครงการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะ
Reskill-Upskill
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตใน
รูปแบบ
ประกาศนียบัตร
(Non Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีต้นแบบ
หลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการในระดับชาติ 2)
ผู้สาเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนียบัตร (Non-degree)
3) มีรายวิชาหรือชุดวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลากหลายมากขึ้น
ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เรียนคนในวัย
เรียน วัยทางาน กลุ่มเกษตร
ก้าวหน้าและผู้สูงวัยสามารถนา
ความรู้ไปใช้ต่อยอดเพื่อการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505X06

โครงการถ่ายทอด
ความรู้การสร้าง
หุ่นยนต์บริการ
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ป้องกัน Covid 19

นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมหรือ ม.ค.- ต.ค 65
บุคคลทั่วไปที่สนใจได้พฒ
ั นาทักษะ
การสร้างหุ่นยนต์บริการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

278,000

เสนอขอตั้ง
MS1.1,MS1.2,
งบประมาณในปี 65 MS2.1,MS3.1,
MS4.1

-
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

BR0505X07

โครงการ
เสริมสร้างภาคี
เครือข่าย
การศึกษาและ
การทางาน
(Education and
Work
Consortium)

1) โครงการเสริมสร้างภาคี
1.ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
เครือข่ายการศึกษาและการทางาน
(Education and Work
Consortium)
2) ภาคีเครือข่ายการศึกษาและ
การทางานด้านนวัตกรรมการ
ออกแบบ
3) ภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ชองครูและ
นักเรียนอย่างน้อย 1 เครือข่าย
4) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อ
การพัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนระหว่างภาคี 1 ระบบ
5) ครูและนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมของเครือข่ายอย่างน้อย
200 คน

16,800,000

ขอรับจัดสรรงบ MS1,MS2,MS3
กลางเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

BR0505X08

โครงการพัฒนา
ทักษะกาลังคน
เพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบ
ไอโอทีเพื่อ
อุตสาหกรรม
(Industrial
Internet of
Things, IIOT)

ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
หรือระดับปริญญาตรี
ที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150 คน

มกราคม 2565
ถึง
ธันวาคม 2565

9,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

BR0505X09

โครงการพัฒนา
ทักษะกาลังคน
เพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการ
พัฒนาระบบการ
เรียน การสอน
รูปแบบสะเต็ม
ศึกษาสาหรับ
สถานศึกษาใน
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร มกราคม 2565
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า ถึง
หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง ธันวาคม 2565
รุ่นละ 30 คน จานวน 3 รุ่น
- กลุ่มที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เพิ่มเติมได้แก่ คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือและบุคลากร
ในสายปฏิบตั ิงานของสถาน
ประกอบการที่ร่วมโครงการ

5,400,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

BR0505X10

โครงการบูรณา
การการพัฒนา
บุคลากรตาม
รูปแบบ EEC
Model Type A
และ Type B คลัส
เตอร์หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ
สาหรับหลักสูตร
Refinery
Mechatronics

1. นักเรียนในพื้นที่เขต
1 ตุลาคม 2564 อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาค
30 กันยายน 2565
ตะวันออก ศึกษาต่อในหลักสูตร
Refinery Mechatronics ตาม
รูปแบบ EEC Model Type A
จานวน 50 คนต่อปี (ดาเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี)
2. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นตาม
รูปแบบ EEC Model Type B ใน
หลักสูตร Refinery Mechatronics
จานวน 400 คนต่อปี

20,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2
MS3
MS4

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้
แผนแม่บท เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

BR0505X11

โครงการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน
แบบชุดการเรียนรู้
ย่อย (Modular
Instruction) และ
ระบบคุณวุฒิฉบับ
ย่อย (Micro
Credential) ใน
ระบบธนาคาร
หน่วยกิตดิจิทลั
เพื่อพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการ
ตค.64-กย.65
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและระบบ
การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
ชุดการเรียนรู้ย่อย (Modular
Instruction) และระบบคุณวุฒิ
ฉบับย่อย (Micro Credential) ใน
ระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทลั
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชา
ต้นแบบที่มีการเชื่อมโยงการพัฒนา
ทักษะกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

4,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

BR0505X12

โครงการพัฒนา
ระบบนิเวศน์
นวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความ
เชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรม
(University
Industrial
Linkage)

แพลตฟอร์ม การทางานร่วม
มค.65-กค.65
อุตสาหกรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เป็น การเรียนการสอน (หลักสูตร),
อบรม Up skill, Re skill, การ
ทางานร่วมอุตสาหกรรมด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรม (Talent
mobility), การลงทุนร่วมเพื่อสร้าง
โรงเรียน-โรงงาน

2,816,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

BR0505X13

การพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญรุ่น
ใหม่ทางานร่วม
อุตสาหกรรมและ
ส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไป
ปฏิบตั ิงานเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันใน
ภาคเอกชน
(Talent Mobility)

อาจารย์แล นักศึกษามี
ตค.64-กย.65
ประสบการณ์และการเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมให้ฝึกปฏิบตั ิจาก
โจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมที่
แท้จริง ฝึกการใช้ทั้ง Professional
skill และ Soft skill

8,205,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3
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(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

BR0505X14

โครงการต่อยอด
การจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและ
ทดสอบเพื่อ
ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กลุ่มสายวิชาชีพ
เพื่อก้าวสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที่ 21
และ Up-skill,
Re-skill พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายวิชาชีพด้าน
ดิจิทลั เพื่อเป็น
แรงงานที่มีทกั ษะ
แห่งอนาคต

1. บุคลากรสายอาชีวะ มีความ
ตค.64-กย.65
พร้อมตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. บุคลากรสามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยีปจั จุบนั เพื่อ Up skill
และ Re skill
3. บุคลากรสายอาชีวะมีความรู้
ด้านการใช้โปรแกรมบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP)
4. บุคลากรสายอาชีวะองค์ความรู้
ด้านการใช้การสร้างแบบจาลอง
ทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติเชื่อมต่อกับ
การควบคุมหุ่นยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการทางาน
5. บุคลากรสายอาชีวะและ
ผู้เข้าร่วมองค์ความรู้ด้านการ
ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยปัญญาประดิษฐ์และการประ
ยกต์ใช้ระบบ RFID ระบบความ
ปลอดภัยทางอินเตอเน็ต
6.สามารถพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายตามแนวคิด Ecosystem
เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital
card ให้สะดวกแก่การเข้ารับ
บริการที่ศูนย์และวิเคราะห์
ศักยภาพเป็นรายบุคคลได้
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อ
ยอดบุคลาการสายอาชีวะให้เป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
(Innovative startups)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BR0505X15

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
2 S Curves
ได้แก่ ด้าน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่
และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบ
วงจร โดยเน้นจัด
โครงการแบบ
ออนไลน์
1) โครงการอบรม
ด้านภาษา 3
ภาษา ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญี่ปุ่น
2) โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
non degree เพื่อ
สร้างกาลังคนด้าน
ยานยนต์แห่ง
อนาคต 1
หลักสูตร
3) โครงการด้าน
การแพทย์และ
บริการสุขภาพ 2
โครงการ

ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน
(Up Skill Re Skill and New
Skill )สาหรับคนที่ออกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ม.ค.-ก.ค. 64

82,915,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณปี
2565

MS2

MS2

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BR0505X16

โครงการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม
สาหรับบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับ
แผนปฏิบตั ิการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

มหาวิทยาลัยพะเยา

BR0505X17

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

BR0505X18

ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน
(Up Skill Re Skill and New
Skill )สาหรับคนที่ออกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ต.ค.64-ก.ย. 65

1,500,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2

โครงการพัฒนา มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร
การจ้างงานในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่
ประกาศนียบัตร ต่ากว่า 6 สายงาน
และหลักสูตร
อบรมแบบ
Non-Degree
เพื่อพัฒนารองรับ
การพัฒนา
ศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนือ

2563 ธันวาคม 2565

7,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - 4

โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ
สาหรับมัคคุเทศน์
และชุมชนเพื่อ
รองรับการ
ท่องเที่ยวเชิง
อุทยานธรณีและ
แหล่งซากดึกดา
บรรพ์

ต.ค 64- กย.65

3,000,000

เสนอขอตั้ง MS2.1, MS2.2,
งบประมาณในปี 65 MS2.3,
MS3.1, MS3.3

เป้าหมาย:
1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ภาคสนาม เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการ
เชิงการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดา
บรรพ์และอุทยานธรณี แก่
มัคคุเทศน์ ชุมชน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป จานวน 3 พื้นที่หลัก
2. เพื่อถ่ายทอดทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการการท่องเที่ยว
แหล่งซากดึกดาบรรพ์และอุทยาน
ธรณี
3. เพื่อขยายเครือข่ายกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่ง
ซากดึกดาบรรพ์และอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
เข้าใจความสาคัญทางธรรมชาติ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกดาบรรพ์และอุทยาน
ธรณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
พร้อมมีทกั ษะการนาเสนอและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยจานวนผู้เข้าอบรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับการท่องเที่ยวแหล่งซากดึก
ดาบรรพ์และอุทยานธรณี โดย
จานวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ
80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นสถาบัน
ศูนย์กลางการเครือข่ายการศึกษา
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม
และการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดา
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับการท่องเที่ยวแหล่งซากดึก
ดาบรรพ์และอุทยานธรณี 64/69
โดย
จานวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ
80 ผ่านการทดสอบ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ 3. ศูเป้
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
นย์าวหมาย/ผลผลิ
ิจัยและการศึตก/ผลลั
ษาบรรพ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ชีวินวิทยา มหาวิ
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
ทยาลัย
โครงการ
มหาสารคาม เป็นสถาบัน
ศูนย์กลางการเครือข่ายการศึกษา
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม
และการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดา
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการ
พัฒนาอุทยานธรณี โดยอาศัยภาคี
เครือข่ายปัจจุบนั ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เช่น กรมทรัพยากรธรณี UNESCO
สภาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ร่วมเป็นต้นทุนในการจัดอบรม
และขยายเครือข่าย
ผลลัพธ์:
1. รายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการในพื้นที่ดาเนินการเพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ปี หลังการ
จัดโครงการ
2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดาบรรพ์
และอุทยานธรณีแห่งสาคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้
และทักษะไปต่อยอดและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา การท่องเที่ยวแหล่งซาก
ดึกดาบรรพ์ และอุทยานธรณีของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและ
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
(UNESCO)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BR0505X19

โครงการการ
สร้างและพัฒนากาลังคนที่มีทกั ษะ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
พัฒนารายวิชา
และความพร้อมเพื่อเป็นพลังใน
เศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
(Circular
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing
Thinking) เพื่อ
การขับเคลื่อน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BR0505X20

UP Skill-การ
พัฒนาหลักสูตร
เพื่อเพิ่มทักษะ
ด้านการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริม
สุขภาพสาหรับ
สังคมสูงวัย
(Wellness
Tourism for
Senior Society)

โดยการอบรม เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดการ "การ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
สาหรับสังคมสูงวัย" สามารถ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวฯ
ทรัพยากรแหล่งให้บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวฯ สร้างเครือข่าย
พัฒนา Platform และทา
Marketting

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

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

222,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1

4,600,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณ ปี
2565

MS2

-

65/69
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

BR0505X21

การยกระดับเพื่อ
ความเป็นผู้นา
อาเซียนด้าน
การศึกษาและวิจัย
เพื่อการท่องเที่ยว

1) การเพิ่มผลิตภาพ
2565-2567
(Productivity) ของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2) การ
เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูง เช่น การ
ท่องเที่ยวสุขภาพ การท่องเที่ยวฮา
มหาวิทยาลัยสงขล ลาล การท่องเที่ยวสูงวัย 3) การ
านครินทร์
เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถและ
Leveraging PSU สมรรถนะของนักวิจัยด้านการ
Tourism
ท่องเที่ยว 4) การเพิ่มขึ้นศักยภาพ
Education and การแข่งขัน (Competitive
Research to
Advantage) ของการท่องเที่ยว
Lead ASEAN
มูลค่าสูงของประเทศ

85,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

BR0505X22

Up Skill โดยการ
อบรมความรู้ การ
พัฒนาเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ให้มีทกั ษะ
ความรู้ในการใช้
Smart Digital
เพื่อการวาง
แผนการ ผลิตและ
การเข้าถึงตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ

โดยการอบรม/ฝึกทักษะวิชาชีพจริง
ในสถานประกอบการ เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ที่มี
ทักษะ
- การจัดการชีวิต การบริหารเวลา
และการบริหารจัดการการเงิน
- การดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั
- การทาการเกษตรโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การ
บริหารจัดการทรัพยากรภายใต้หลัก
BCG Model, การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการเกษตร,
การจัดการการผลิตและผลผลิต,
การแปรรูป และการวางแผนและ
การจัดการตลาดผลผลิตเกษตร
(Off line / Online)

อบรม/ฝึกทักษะ
วิชาชีพจานวน 100
คน (จานวน 2
ศูนย์- ศูนย์ภาคใต้
ตอนล่าง ภายใต้
การดูแลของม.
สงขลานครินทร์)
ระหว่าง ต.ค. 64 ส.ค. 65

16,610,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

BR0505X23

โครงการ : ผลิต
บุคลากร
ให้บริการบนเรือ
สาราญสาหรับ
การท่องเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า
การดาเนินงาน :
1. จัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสาร
การอบรม และ
สื่อประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรม
โครงการผลิต
บุคลากร
ให้บริการบนเรือ
สาราญสาหรับ
การท่องเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อม
สรุปข้อมูลการ
ฝึกอบรม
4. ประชุมเพื่อ
สรุปผลการ
ดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานค่าใช้

เป้าหมาย :
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและ
อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดย Travel &
Tourism Competitiveness
Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎี ทักษะ และ
ทัศนคติเพื่อการบริการระดับสากล
เตรียมพร้อมและพัฒนาคุณสมบัติ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิงานบนเรือ
สาราญ ให้แก่บคุ ลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 800 คน
และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถผ่านการ
ประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้
ทักษะ และทัศนคติ สาหรับการ
ให้บริการบนเรือสาราญสาหรับ
นักท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 64
ถึง เดือน กันยายน
65)

74,500,700

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2

1. จัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสาร
การอบรม และ
สื่อประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรม
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการผลิ
โครงการ/การ
ต
(BR0101Xnn) บุคดลากร
าเนินงาน ***
ให้บริการบนเรือ
สาราญสาหรับ
การท่องเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อม
สรุปข้อมูลการ
ฝึกอบรม
4. ประชุมเพื่อ
สรุปผลการ
ดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานค่าใช้
สอย

Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎี ทักษะ66/69
และ
ทัศนคติเพื่อการบริการระดับสากล
เตรียมพร้อมและพัฒนาคุณสมบัติ
เป้านหมาย/ผลผลิ
/ผลลัพธ์อ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่จาเป็
ต่อการปฏิบตั ติงานบนเรื
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
สาราญ ให้แก่บคุ ลากรด้านการ
โครงการ
ท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 800 คน
และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถผ่านการ
ประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้
ทักษะ และทัศนคติ สาหรับการ
ให้บริการบนเรือสาราญสาหรับ
นักท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X24

โครงการพัฒนา 2,000 คน
ระบบการเทียบ
โอนประสบการณ์
การทางานเพื่อ
การรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

10,850,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X25

โครงการสร้าง
2,500 คน
ความเข้มแข็ง
กาลังคนและ
ชุมชนท้องถิ่นด้วย
มาตรฐานอาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

54,000,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X26

โครงการสร้าง
โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบ
อาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

72,500,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X27

โครงการจัดทาชุด 75 ชุดฝึกอบรม
ฝึกอบรมและสื่อ
การเรียนรู้
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
ในการเข้าสู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

9,601,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X28

โครงการพัฒนา 70 อาชีพ
และเสริมสร้าง
ศักยภาพกาลังคน
ของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

18,456,500

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X29

โครงการ
2,100 คน
เสริมสร้าง
ศักยภาพกาลังคน
ด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสู่ภมู ิภาค

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

69,594,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

35,000 คน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

BR0505X30

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือ
พันธมิตรทาง
ธุรกิจและพัฒนา
ทักษะการ
วิเคราะห์อนาคต
เชิงยุทธศาสตร์
การตลาดสาหรับ
ผู้ประกอบการ
SMEs ในห่วงโซ่
อุปทานด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และความ
งาม ในเขตคลัสเต
อร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

- แผนการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ 1 ตุลาคม 2564 ท่องเที่ยวและบริการด้านการ
30 กันยายน 2565
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ได้แก่ กลุ่ม
Millennials (generation y),
active aging (อายุมากกว่า 50 ปี)
และ retirement (อายุมากกว่า
65 ปี)
- จัดการอบรมให้ความรู้ใน
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและความงามกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ จานวน 300 ราย ในพื้นที่
จังหวัดศักยภาพนาร่อง

2,900,000

เสนอขอตั้ง
MS3 + MS2
งบประมาณในปี 65

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

BR0505X31

โครงการการ
พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพของ
บุคลากรสาหรับ
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในท้องถิ่น

- มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร
1 ตุลาคม 2564 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ
30 กันยายน 2565
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนากาลังคนใน
ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย
มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏิบตั ิงาน
และมาตรฐานการปฏิบตั ิตน

3,348,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

-

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X32

โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุใ์ หม่
ประจาปี 2564

จานวนกาลังคนในสถาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
2564
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่สาเร็จการศึกษาและกาลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

1,086,779,300

โครงการที่ได้รับ MS1/MS2/MS3
จัดสรรตาม พรบ.
64

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X33

โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุใ์ หม่
ประจาปี 2565

จานวนกาลังคนในสถาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
2565
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่สาเร็จการศึกษาและกาลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

1,759,871,800

เสนอขอตั้ง MS1/MS2/MS3
งบประมาณในปี 65

MS4
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X34

โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุใ์ หม่
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก EEC
ประจาปี 2564

จานวนกาลังคนในสถาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
2564
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่สาเร็จการศึกษาและกาลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

55,925,000

โครงการที่ได้รับ MS1/MS2/MS3
จัดสรรตาม พรบ.
64

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X35

โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุใ์ หม่
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก EEC
ประจาปี 2565

จานวนกาลังคนในสถาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
2565
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่สาเร็จการศึกษาและกาลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

127,250,000

เสนอขอตั้ง MS1/MS2/MS3
งบประมาณในปี 65

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X36

โครงการพัฒนา
ทักษะกาลังคน
ของประเทศ

950,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X37

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม เช่น AIS, True,
DTAC

1) บัณฑิตและแรงงานได้รับการ
พัฒนาทักษะที่ตรงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ
2) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรต้นแบบในการ
พัฒนาทักษะที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ และ
สถาบันอุดมศึกษา
โครงการยกระดับ กลุ่มเป้าหมาย
SMEs ไทยสู่
SMEs และ Startup จานวน
เศรษฐกิจดิจิทลั
50,000 คน ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย
ด้วยคลาวด์
ดังต่อไปนี้
เทคโนโลยี
1. กลุ่มธุรกิจบริการ (ธุรกิจ
วัตถุประสงค์
ท่องเที่ยว โรงแรม)
- เพื่อยกระดับ
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต
ทักษะดิจิทลั ครั้ง 4.0 (Industrial 4.0)
ใหญ่ ให้กับ SMEs 3.กลุ่มธุรกิจเกษตรอาหาร (Smart
และ Startup
Farmer)
(Reskill/Upskill/N 4.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์
(Cloud Programming)
ewskill)
ปรับเปลี่ยนเป็น ผลลัพธ์
ธุรกิจดิจิทลั
- บุคลากรใน SMEs และ Startup
เพียงพอให้มี
จานวน 50,000 คน ได้รับการ
ความสามารถใน Reskill/Upskill/New Skills
การแข่งขันใน
ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทลั และ
เศรษฐกิจและ
สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจมดิจิทลั
สังคมดิจิทลั ระดับ - โครงการธุรกิจ (ด้านการขาย
นานาชาติ
การตลาด การบริหารจัดการ ห่วง
- เพื่อพัฒนาช่วย โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
SMEs มีความรู้ หลังการขาย) ที่สามารถนาขึ้นใน
ทักษะ
ระบบ Cloud จานวน 2,000
ประสบการณ์ใน โครงการ
การประยุกต์ใช้ - แพลตฟอร์มดิจิตอลสาหรับ SMEs

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565

1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS2

MS1, MS2,
MS3

-

ปรับเปลี่ยนเป็น
ธุรกิจดิจิทลั
เพียงพอให้มี
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ เศรษฐกิ
โครงการ/การ
จและ
(BR0101Xnn) สังดคมดิ
าเนินจิทงาน
***บ
ลั ระดั
นานาชาติ
- เพื่อพัฒนาช่วย
SMEs มีความรู้
ทักษะ
ประสบการณ์ใน
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการ
คานวณกลุ่มมเมฆ
(Cloud
Computing)
ตามหลัก
เศรษฐกิจแบ่งเป็น
ทั้ง Marketing
4.0, Industry
4.0, Smart Food
and Farming
และ Cloud
Computing
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย การตลาด
การบริหารจัดการ
โลจิ
สติกส์หว่ งโซ่
อุปทาน และ
บริการหลังการขาย
- เพื่อพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล สาหรับ
SMEs ธุรกิจ
ออนไลน์ต่าง ๆ
และซอฟต์แวร์
ประยุกต์เป็นกลุ่ม
แข่งขันบน
อินเทอร์เน็ต
(Virtual Cluster)
ในการทาธุรกิจใน
ระบบนิเวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เน็ต

ผลลัพธ์
- บุคลากรใน SMEs และ Startup
จานวน 50,000 คน ได้รับ69/69
การ
Reskill/Upskill/New Skills
ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทลั และ
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
สามารถแข่
งขันในเศรษฐกิ
จมดิพจธ์ิทลั
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
- โครงการธุของโครงการ
รกิจ (ด้านการขาย
โครงการ
การตลาด การบริหารจัดการ ห่วง
โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
หลังการขาย) ที่สามารถนาขึ้นใน
ระบบ Cloud จานวน 2,000
โครงการ
- แพลตฟอร์มดิจิตอลสาหรับ SMEs
ธุรกิจต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขัน
บนอินเทอร์เน็ต Virtual Cluster
จานวนไม่ต่ากว่า 10 แพลตฟอร์ม
และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs
2,500 ราย ในการทาธุรกิจ
ออนไลน์ต่อเชื่อมกับระบบนิเวศ
ดิจิทลั บนอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Peer to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
- SMEs ไทยปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจ
ดิจิทลั มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดไทย อาเซียน จีน
และนานาชาติ บนอินเทอร์เน็ตใน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติ
โควิด-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการ Cloud
Computing ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความรวดเร็วและ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติบน
อินเทอร์เน็ต
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์ม
ดิจิตอล/กลุ่มแข่งขัน SMEs บน
อินเทอร์เน็ตสาหรับ SMEs ธุรกิจ
ต่างๆและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใน
การทาธุรกิจในระบบนิเวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เน็ต เกิดเป็นคลัสเต
อร์กลุ่มแข่งขันร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพื่อสร้าง
นวัตกรรม

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

