โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

ชื่อโครงกำร

หน่วยงำน

01 ควำมมั่นคง
1

010101

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

2

010101

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

3

010101

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

4

010201

5

010201

6

010201

7

010201

8

010201

9

010201

10

010202

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

11

010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

โครงการการพัฒนาแผ่นเกราะกันกระสุนสาหรับการใช้งานในหัวรถจักร
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารรถไฟในพื้นที่
ภาคใต้
โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติ
วิทยาศาสตร์ตารวจ
โครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 ( SMART SAFETY ZONE 4.0)
(ผอ.สยศ.ตร.)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โครงการ “การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยกลไกสิทธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE

กรมสุขภาพจิต

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมประมง

โครงการการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานอัยการและ
บุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิ
ผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์และคดีบังคับใช้แรงงาน
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่าของเด็กเล็กใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน

1

สานักงานอัยการสูงสุด

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
12
010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
and Mathematics Program: SMP) เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพ
การศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่
สามัญในจังหวัดปัตตานี
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

14

010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

15

010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
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010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

17

010301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวภาคประชาชน

18

010301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์กลุ่ม สานักข่าวกรองแห่งชาติ
หน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566)

19

10301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

ระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค (ระยะที่ 1)

20

010302

21

010501

22

010501

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม โครงการเสริมสร้างชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อการ
ทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
ช่วยเหลือประชาชน
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โครงการ “ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดระดับภัยคุกคามความมั่นคง เพื่อ
จัดทาหลักเกณฑ์กลางในการประเมินสถานการณ์และจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่”
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง

23

020201

โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุจริตในภาครัฐ
โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ
สถาบันพระปกเกล้า
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace survey)
โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าวกรองแห่งชาติ

สานักข่าวกรองแห่งชาติ
กองทัพบก
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

02 กำรต่ำงประเทศ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความ
เชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดทาฉลากอัจฉริยะ
(smart labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร
2

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
24
020201
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความ
เชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

ชื่อโครงกำร
สัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์และการเตรียมรับมือ
ผลกระทบจากการจัดทาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ตุรกี

หน่วยงำน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

25

020202

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทาง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แบบผสม
แขวงอัดตะปือ สปป. ลาว (กลุ่มงาน SEP)
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020202

27

020301

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ โครงการ “ภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy)” กรมองค์การระหว่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงตนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
บทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นเอกภาพ

28

020301

29

020301

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี โครงการ “การจัดการประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสการเป็นประธาน สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
บทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ 6
ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี โครงการ “โครงการมอบหมายข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
บทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัย และพัฒนาของ
สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย”

30

020401

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น

31

020401

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น

32

020401

33

020501

34

030101

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565

โครงการอนุรักษ์กรุภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟ
หลวง เพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจาแห่งโลก
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น โครงการ “การศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก
(Heritage Impact Assessments, HIAs)”
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็น โครงการการจัดทาฐานข้อมูลกลางด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
หุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

03 กำรเกษตร
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)

3

กรมการข้าว

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
35
030101
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (สินค้าสัตว์น้า) กรมประมง

หน่วยงำน

36
37
38
39
40

030101
030101
030101
030101
030101

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ผลไม้)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (หม่อนไหม)

กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

41

030101

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปศุสัตว์)

กรมส่งเสริมสหกรณ์

42
43

030101
030101

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนปศุสัตว์ฮาลาล
ชายแดนใต้เชื่อมโยงฮาลาลโลก เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

44
45
46
47

030201
030201
030201
030202

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

48

030202

49

030202

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

กรมปศุสัตว์

50

030202

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

กรมวิชาการเกษตร

51

030202

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

52

030202

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
โครงการนาร่องขยายผลการพัฒนาชุดตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิต
ทางการเกษตรและอาหารอย่างรวดเร็ว สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร
ปลอดภัย
โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหาร

สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4

กรมการข้าว

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
53
030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
54

030301

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

55

030301

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

56
57
58
59
60
61
62
63

030301
030301
030301
030301
030301
030301
030301
030301

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

64
65
66

030301
030301
030302

67

030401

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตาบล
เพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

68
69

030401
030401

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

70
71
72

030401
030401
030501

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

73

030501

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านสมุนไพร และพัฒนาอุตสาหกรรม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (สร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุ
เหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว)
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (การเพิ่มศักยภาพ
การจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืน)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (แมลงเศรษฐกิจ)

หน่วยงำน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
โครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทยเพื่อเข้
่ าสู่อุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชั่น
และส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่น (Functional Food and Functional
Ingredient)
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
พัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตของอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการข้าว
กรมการข้าว
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สถาบันอาหาร

กรมประมง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (การเพิ่มประสิทธิภาพการ กรมการข้าว
ผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ)
5

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
74
030501
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
75
030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
76
030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
77
030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
78
030601
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
79
030601
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

80

030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

81

030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

82
83

030601
030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

84
85

030601
030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

86
87

030601
030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

88

030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

89
90

030601
030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

91

030601

92

030601

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1
ส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายสู่ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เกษตรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร กรมการข้าว
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กรมการข้าว
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พัฒนาศักยภาพด้าน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การจัดทาบัญชีแก่เกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทา
บัญชีแก่เกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - map)
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์
ผลผลิตสินค้าเกษตร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กรมส่งเสริมการเกษตร

6

กรมประมง
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
93
030601
94
030601
95
030601
96
030601

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

97

030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

98

030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

99

030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

100
101

030601
030601

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

102

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

103

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

104

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

105

030602

106

107

ชื่อโครงกำร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงำน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (พัฒนาความสามารถด้าน
การเงินการบัญชีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
(สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยกลไกการจัดทาบัญชี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

7

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
108
030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

109

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

110

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

111

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

112

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

113

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

114

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

115

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

116

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
การพัฒนาทักษะใหม่ด้านเกษตรบริการ (Agricultural Services
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Providers) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech
and Innovation Center,AIC) ทั่วประเทศ 77 จังหวัด สู่การขับเคลื่อน
โมเดลเศรษฐกิจ BCG
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

04 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกจากโปรตีน
พืชเพื่อสุขภาพและวิถีการบริโภคสมัยใหม่
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์และสารชีวภัณฑ์จากเชื้อจุลินทรีย์
เพื่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามในระดับก่อนนา
ร่อง (Pre-pilot scale)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้าตาลต่าสู่การ
ผลิตเชิงพาณิชย์
โครงการ "ระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบชีวภาพ"

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แพลตฟอร์มการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
ด้านกลิ่นรส และเครื่องหอมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกลิ่นรส
การวิเคราะห์ทดสอบสารสกัดสาคัญจากฟ้าทะลายโจร ภายใต้
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อใช้ใน
การรักษาทางการแพทย์ได้อย่างมีมาตรฐานและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในการรักษาทางการแพทย์โดยภาครัฐ และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ตามมาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของประเทศ
ในอนาคต

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การพัฒนามาตรฐานพืชสมุนไพรและสารสกัดเพื่อใช้ทางยา โดยเพิ่ม
ศักยภาพการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและความปลอดภัยในระยะก่อน
คลินิก

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
117
040101
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารสกัดสาคัญจากกระท่อม ภายใต้ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ในการรักษาทางการแพทย์โดยภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ตามมาตรฐานสากลและตรงกับความ
ต้องการของประเทศในอนาคต

118

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

119

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการบูรณาการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความร่วมมือหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย
โครงการนวัตกรรมสารสกัดสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

120

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

121

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

122

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

123

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

124

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

125

040201

126

040201

โครงการเร่งขีดความสามารถนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
(Preventive Medicine) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โครงการการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทยผ่าน
กลไกกระบะทราย (Sandbox)
โครงการสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนจากไวรัลเวคเตอร์และกรด
นิวคลีอิก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตวัคซีนในประเทศและ
ตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ได้ทันท่วงที
โครงการการผลิตยาต้านไวรัสเพื่อรองรับการระบาดและสร้างศักยภาพ
การผลิตยาภายในประเทศ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับ
ความต้องการของภาคการผลิต ยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

การทดสอบวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengue Vaccine) ในมนุษย์
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนของประเทศ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

การขยายผลเทคโนโลยีพยากรณ์การกาเริบของโรคไตอักเสบเพื่อปรับ
แนวทางการรักษาและลดอุบัติการณ์ไตวายเรื้อรัง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

9

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
127
040201
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

128

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

129

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

130

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

131

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

132

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

133

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

134

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

135

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

136

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

137

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์และ
อาหารวัตถุประสงค์พิเศษในประเทศไทย (Thailand Medical and
Functional Food valley)
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รังสีวินิจฉัยและการ
รักษาสู่การใช้งานจริงและอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical AI
connecting to the medical industry Project)
การพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่มีการเบิกจ่ายตามกองทุน
สุขภาพภาครัฐ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย

หน่วยงำน
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
การวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และชีว
วัตถุร่วมกับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการทางแพทย์ไทย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

การรองรับการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ ทั้งในด้าน
คุณลักษณะทางเคมีและด้านการระบุคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่
ใช้ทาเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมและปลอดภัย
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพการทดสอบชีวกล
ศาสตร์การแพทย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โครงการแพลตฟอร์มชุดตรวจแบบรวดเร็วสาหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
อุบัติซ้า และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
“การพัฒนาระบบนิเวศ และนวัตกรรมสุขภาพ (Medicopolis: เมดิโค
โพลิส) สู่ภูมิภาค
รองรับสังคมผู้สูงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้า
และยกระดับคุณภาพชีวิต”
การทดสอบและขยายผลการพัฒนาโซลูชั่นระบบที่ประยุกต์ใช้กลุ่ม
เทคโนโลยี Industry 4.0 บนฐานการสื่อสาร 5G เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตในโรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในคลังสินค้า/
ศูนย์กระจายสินค้า

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
การแพทย์ด้านจิตเวช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
138
040301
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
139
040301
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
140
040301
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
141

040402

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)

142

040501

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

143

040501

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

144

040601

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

145

040602

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมใน
อนาคตดีขึ้น

ชื่อโครงกำร
การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
โครงการแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการใช้งานในประเทศไทย
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
การเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI
Consortium)
โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และชิ้นส่วน
อากาศยาน
โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

หน่วยงำน
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงตาม
มาตรฐานสากลเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการป้องกัน
ประเทศ
โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
โครงการดิจิทัลประเทศไทยเพื่ออนาคต พ.ศ. 2566-2570 (Digital
Thailand for Future 2023-2027)

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

05 กำรท่องเที่ยว
146

050101

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

โครงการ “เพชรบูรณ์โก๊โก้ (Phetchabun Cocoa)” หรือ “เพชรบูรณ์
เที่ยวเต็มปอด”
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนจังหวัด
เลย : “เลย งามศิลป์ ถิ่นผ้าฝ้าย สายหมอกและดอกไม้”
โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
ตลาดมูลค่าสูง
โครงการ Dinosaur Siamensis : ตะลุยเส้นทางผ่ามิติทะลุโลกล้านปี

147

050101

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

148

050101

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

149

050101

150
151

050101
050101

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
Comprehensive Gastronomy Tourism @Chanthaburi

กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

11

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
กรมการท่องเที่ยว

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
152
050101
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
153
154
155

050101
050101
050101

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

156

050102

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

157

050102

158

050102

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

159

050102

160

050103

161

050103

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น

162

050103

163

050201

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

164

050201

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
โครงการยกระดับชุมชนโครงการโคกหนองนา โมเดล ให้เป็นชุมชน
ท่องเที่ยวต้นแบบ (ระยะที่ 2)
โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย
วิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต
โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารย
ธรรมทวารวดี
โครงการ การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางธรณี
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จังหวัด
นครราชสีมาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้
โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โครงการพลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
บนฐานนิเวศวัฒนธรรมการอนุรักษ์นกยูงไทยล้านนา เชื่อมโยง NEC
และ BRI
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อยู่ดีมีสุข
(Happy Creative CBT)
โครงการ การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
“เครื่องปั้นดินเผา” ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตชุมชนบ้านด้านเกวียน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ของฝากการท่องเที่ยวเชิงโหยหา
อดีต “เลย...มาโดน” : รื้อฟื้น คืนวิถีวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์สู่การขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
ชาวไทเลย
การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการประชุมสัมมนาในประเทศ “ประชุม
เมืองไทย ปลอดภัยกว่า ปี 2566”
โครงการจัด Roadshow และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์
ในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12

หน่วยงำน
กรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยพะเยา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
กรมการท่องเที่ยว

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
165
050202
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
การสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การประชุมนานาชาติสาคัญ“One
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
Ministry One Convention"
โครงการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นานาชาติ ของไมซ์ซิตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA)

166

050202

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย

167

050301

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น

168

050303

169

050401

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า เพิ่มขึ้น

170

050601

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย

กรมอนามัย

171
172
173

050603
050603
050603

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

โครงการ CBT Smart Environment
โครงการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย
โครงการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาและยกระดับอาชีพนวดไทย อัตลักษณ์ไทย สร้าง
เศรษฐกิจชุมชน สู่การยอมรับในระดับสากล
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางน้าและทะเล แบบบูรณาการเพื่อ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
การท่องเที่ยวที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ในเขตพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน

06 พืน้ ที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
174

060101

175

060101

176

060201

177

060201

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความ
เหลื่อมล้าในทุกมิติ
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความ
เหลื่อมล้าในทุกมิติ
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้
มาตรฐาน
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้
มาตรฐาน

โครงการ ยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและ
เท่ากัน
โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการนวัตกรรมสวนสันทนาการปลอดฝุ่นเพื่อเมืองน่าอยู่

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

โครงการพัฒนายกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองน่่าอยู่คู่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับสังคมและ
ชุมชน

13

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
178
060202
ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
ภาพอนาคตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่สมดุลและยั่งยืนบน สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฐานการเชื่อมโยงของระบบภูมินิเวศ ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม (Smart (องค์การมหาชน)
EEC Geo-polities) ด้วยโมเดลดุลย์แห่งคุณค่า 5 มิติ (V=BC2 Model)

179

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

180

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management
Platform)
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืน
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ตามภูมินิเวศ : การจัดทา ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท สิ่งแวดล้อม
และการจัดทาผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท กิจกรรมที่ 1
การจัดทาผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รายประเภท ในพื้นที่
ภาคกลาง (ตอนบน-ตอนกลาง)

181

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้
สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

07 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
182

070101

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

183

070102

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

184

070102

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

185

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

186

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

187

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย ตอน
ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - นครราชสีมา
ค่าจ้างศึกษาจัดทา Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้าหนักและอุปกรณ์ด้านการจราจร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการค้าและการบริการระหว่างประเทศ ด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่
2566_1.1.7 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2566_1.1.8 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)
2566_1.1.1 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง
14

กรมทางหลวง
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กรมศุลกากร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
188
070104
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
2566_1.1.13 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี
2566_1.1.14 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เขียว) ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

189

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

190

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

2566_1.1.15 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง
ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

191

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

192

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

193

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

194
195

070105
070105

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

196

070202

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

197

070202

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

2566_1.1.16 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าตาล ช่วงแคราย - ลาสาลี (บึง
กุ่ม)
โครงการการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลการเดินทางของคน และ
ข้อมูลการขนส่งสินค้าระดับประเทศ เพื่อวางยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศไทย
โครงการพัฒนารูปแบบการกากับดูแลและการบริหารจัดการระบบตั๋ว
ร่วม กรุงเทพมหานคร
โครงการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
โครงการการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยใช้ TSY Program: Thailand Safe Youth
Program
ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้า
แม่หาด ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้า
คลองทุ่งเพล ตาบลพลวง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

198

070202

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

199

070202

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้า
ห้วยลาสินธุ์ ตาบลกงหรา อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้าแม่หาด ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่

15

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
200
070202
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

201

070202

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

202

070202

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ชื่อโครงกำร
ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้าคลองทุ่งเพล ตาบลพลวง อาเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้าห้วยลาสินธุ์ ตาบลกงหรา อาเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง
โครงการ “จัดทาแผนกลยุทธ์การนาไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน”

หน่วยงำน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

08 ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่
203

080101

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

204

080101

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

205

080101

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

206

080101

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

207
208

080101
080101

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

209

080102

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

210

080201

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
เพิ่มมูลค่า ทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุค
ใหม่
โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการบ่ม
เพาะธุรกิจและการนาเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
โครงการกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมใน
ภูมิภาค (Brainpower)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (BCG
Startup)
เร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์
(Value Creation and Innovation) เพื่อรองรับการบริโภควิถีใหม่
(New Normal) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ราชการบริหาร
ส่วนกลาง)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการโครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
Entrepreneurs ระยะที่ 5 (โครงการและงบประมาณจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ครม. โดยขณะนี้ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ซึ่ง
จะมีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในภายหลัง)
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โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
211
080201
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
โครงการค้าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(โครงการและงบประมาณจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. โดย
ขณะนี้ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ซึ่งจะมีการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการในภายหลัง)
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาด
โครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
และอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย กรมบังคับคดี
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

212

080202

213

080401

214

080401

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติ
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

215

080401

216

080401

217

080401

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านการมาตรฐาน
ของประเทศ
MSME Open Data Gateway

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
218

090101

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น

219

090101

220

090101

221

090101

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น

222

090101

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตร
สมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ
การขยายผลการใช้นวัตกรรมชุดตรวจโรคและวัคซีนที่พัฒนาขึ้นใน
ประเทศไทยเพื่อยกระดับระบบการผลิตและการป้องกันโรคระบาดสัตว์
น้าในภาคตะวันออก (พื้นที่ EEC)
พัฒนาระบบอุปกรณ์พื้นฐานประกอบโรงงานผลิตพืช เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรในโรงงานผลิตพืชเชิง
อุตสาหกรรม : ระยะที่ 1
โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
223
090201
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(SEC)

หน่วยงำน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
224

100101

225

100101

226

100301

227

100301

228

100301

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โครงการสมัชชาคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์
เชิงรุก
โครงการดาเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
กรมประชาสัมพันธ์
โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
229

110101

230

110201

231

110201

232

110201

233

110201

234

110401

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทาง
การเงินของครอบครัวและชุมชน
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กรมการพัฒนาชุมชน

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร เพื่อการเกิด กรมอนามัย
ทุกรายมีคุณภาพ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนใน กรมสุขภาพจิต
พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ด้วยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่เหมาะสม
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โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ชื่อโครงกำร
235
110401
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ โครงการพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะเพื่อการ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

236

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ แพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

237

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

238

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัย
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ทางาน
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

กรมสุขภาพจิต

239

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ โครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต สาหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมรองรับการเติบโตเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

240

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบและระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต อุปทานกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

241

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ภายใต้แนวคิดและหลักการทางานแบบ PPP : Private & Public
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
Partnership Program

19

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
242
110401
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของผูส้ ัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของ
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
243

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซีทางานร่วมกับแขน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต กลหุ่นยนต์
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
244

120101

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

245

120101

246

120101

247

120101

248

120101

249

120101

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

โครงการการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ขับเคลื่อนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียนขั้นพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
การยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในฐานะประเทศพัฒนาแล้ว ตามแผน
ชาติ 20 ปี
โครงการการยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
(Learning city) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในระบบเปิด (Thai-MOOC)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม

โครงการสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ตามแนวคิดขั้นตอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษา เรื่องบัญชีคาศัพท์
พื้นฐานภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

20

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
250
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
251
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
252
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
253
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
254
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
255
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
256
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
257
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
258
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
259
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูกลุ่มสาระวิชาภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สาหรับคนทุกช่วงชีวิต” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แพลตฟอร์มการบริการล่ามภาษามือทางไกลและคาบรรยายแทนเสียง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สาหรับสนับสนุนการเรียนการสอนผู้เรียนที่พิการทางการได้ยินในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด (Thinking University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน
ระดับชาติ (O-NET, I–NET, N-NET, B-NET, V-NET)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)

โครงการพัฒนาทักษะครูสอนไม่ตรงสาขาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะแนวอาชีพทางออนไลน์เพื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สร้างความเข้าใจอาชีพในอนาคตของนักเรียนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

21

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
260
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
261
120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
262
120201
ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
263

120201

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมครูอาจารย์เพื่อพัฒนา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คนสาหรับโลกยุคใหม่: การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของผู้เรียนทุก
ช่วงวัย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ด้านนาฎศิลป์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
264

130101

265

130101

266

130101

267

130101

268

130201

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

269

130201

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

โครงการสาสุขยุคใหม่ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพตนเอง

กรมอนามัย

โครงการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะระดับ
จังหวัด

กรมควบคุมโรค

โครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเพื่อปรับ
กรมอนามัย
พฤติกรรมและลดภัยคุกคามที่เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคน
ไทย
โครงการการสร้างเสริมให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ มีความ กรมการแพทย์
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ตามบริบทกรมการแพทย์
แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ตึกแถวสาหรับชีวิตวิถีใหม่จากกรณีโรคระบาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โควิด-19
การส่งเสริมอาชีพการทาจุดเช็คอิน อิฐบล็อกทางเดิน และอิฐประสาน สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือ
ของเครือข่าย "บวร + ม" ภายใต้การน้อมนาศาสตร์พระราชาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
22

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
270
130201
จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
271

130201

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

272

130201

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

273

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

274

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

275

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

276

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

277
278

130301
130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

279

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

280

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(โครงการร่วม มรภ.)
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายใน
อาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5
โครงการสาคัญปีงบปรมะมาณ 2566 (โครงการที่ 4) โครงการ
พัฒนาการพัฒนาศักยภาพ อสม “อสม Diamond” ด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์
โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร และสร้างการยอมรับและ
ความเชื่อมั่นของยาสมุนไพร
โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการกัญชา กัญชง กระท่อม ทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะกลาง และผู้ป่วย
ระยะประคับประคอง
เครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพสาหรับประชากรทั่วประเทศและลดค่าใช้จ่ายจากการ
นาเข้าเครื่องมือแพทย์
โครงการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การจัดบริการทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ
โครงการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชในประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ
โครงการสร้างศักยภาพทีมรักษาพยาบาลและพัฒนารูปแบบการบริการ
รักษาพยาบาลเพื่อการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสาหรับผู้ป่วยมะเร็งในระบบเลือด

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีซินโครต
รอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

23

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
สภากาชาดไทย

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
281
130301
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

282

130301

283
284

130301
130501

285

130501

286

130501

287

130501

288

130501

ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาล กรมการแพทย์
ผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมถึงระบบ บริการรักษาพยาบาลทางไกล โดย
ใช้ telemedicine, tele pharmacy, telenursing, video call และ
ระบบบริการของทีมแพทย์ประจาครอบครัว

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

หน่วยงำน

โครงการการขยายการเข้าถึงการคัดกรองโรคมะเร็งและโรคหัวใจด้วย
เครื่องมือพิเศษในรูปแบบการร่วมจ่ายของประชาชน
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
โครงการพัฒนาระบบทันตกรรมปฐมภูมิมาตรฐาน
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถต่อการปรับตัวด้านสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังไวรัสก่อโรคปอดอักเสบอุบัติใหม่เชิงรุก (Smart
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
Sentinel Surveillance System: Emerging Viral Pneumonia)

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า หรือ
โรคติดต่ออันตราย แบบบูรณาการ ระยะที่ 2
การผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ พร้อมรับมือและ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้า และการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ

กรมควบคุมโรค

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

14 ศักยภำพกำรกีฬำ
289
290
291
292

140101
140101
140101
140101

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

ศูนย์นันทนาการเติมฝัน ปันสุข
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย การ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT
CHALLENGE)
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ

293

140101

294

140301

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาระดับพื้นฐาน

กรมพลศึกษา

24

กรมอนามัย

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

ชื่อโครงกำร

หน่วยงำน

15 พลังทำงสังคม
295

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

296

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

297

150201

298

150202

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

299

150202

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาเครือข่ายผู้นาเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
โครงการส่งเสริมศักยภาพภาคีสตรีครูภูมิปัญญาไทยมุ่งต่อยอดการ
พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นบนฐานทาง
วัฒนธรรมและสังคมแห่งการแบ่งปัน
พัฒนาเครือข่ายแกนนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางชะลอชรา ชีวายืนยาว ปี
2566
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรมอนามัย
กรมอนามัย

16 เศรษฐกิจฐำนรำก
300

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสาหรับกลุ่ม
เกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

301

160202

โครงการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้าในภาคเกษตร

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

302

160202
160202

304

160202

305

160202

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของ
ประชาชนในชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากด้วย
การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบน
ฐานนวัตกรรม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
2566 : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง ตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

303

กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

306

160202

โครงการพัฒนาและทดสอบรูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน ที่เป็น
นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

25

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรมส่งเสริมสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
307
160202
กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชื่อโครงกำร
โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

หน่วยงำน
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม
308

170101

309

170101

310

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ
คนทุกวัย
โครงการยกระดับการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพแต่ละกลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสของสังคม

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบหลักประกัน
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
สุขภาพแห่งชาติ

กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมอนามัย

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

18 กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
311

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

โครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นก สิ่งแวดล้อม
อพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่
เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ากระบี่ จังหวัดกระบี่

312

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

โครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สถาบันอาหาร
: การลด Food Loss และ Food Waste ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

313

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

314
315

180101
180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

โครงการบริหารจัดการจีโนมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พืชป่าชายเลนในกลุ่มบัญชีแดง (IUCN Red List) ของไทยเพื่อการ
อนุรักษ์ในถิ่นกาเนิด
จัดทาบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล
กรมทรัพยากรธรณี
พัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) กรมทรัพยากรธรณี

316

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

317

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

318

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
โครงการประเมินความคุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการผลิตและการบริโภค
โครงการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

26

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
319
180101
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

320

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

321

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

322

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

323

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

324

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

325

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
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180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

327

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

328

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

329

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

330

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

331

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/
มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน: การผลิตที่ยั่งยืน
โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากร
พันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เข้าสู่
มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ทาเหมืองแร่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีด้านการบิน ประจาปีงบประมาณ 2566

หน่วยงำน
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ไม้ไผ่) โดยบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยกระดับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ
ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของ
ภาคเอกชน
โครงการปฏิบัติการบินบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูถิ่นที่อาศัยเพื่อรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่สงวนชีว
มณฑลสะแกราช
การกาหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ต้นน้าลาธาร

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

27

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
332
180102
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน

หน่วยงำน
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียมบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาด
ทราย เพื่อลดการสูญเสียระบบนิเวศหาดทราย และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชน
โครงการจัดทาบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean
Accounts)
การบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
การพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
สารวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการเพิ่มพื้นที่ลงเกาะสาหรับตัวอ่อนปะการังในอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล
โครงการจัดทาฐานข้อมูลดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดย
อากาศยาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสาหรับการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีในแอโรซอลรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

333

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

334

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

335

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

336

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

337

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

338

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

339

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

340

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

341

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

342

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

343

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่าอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

344

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

345

180403

346

180501

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค
การเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยการใช้กลไก
ราคาแบบบูรณาการ
โครงการจัดทาฐานข้อมูลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แบบองค์รวมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

28

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สานักงานสถิติแห่งชาติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรธรณี

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
347
180501
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ชื่อโครงกำร
โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงำน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

19 กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ
348

190101

ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4
(สูงสุดที่ระดับ 5)

โครงการพัฒนาคุณภาพน้าประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคา
กรมอนามัย
เหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570

349

190102

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น

350

190102

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น

การพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติใน
ประเทศไทย (Social Flood Watch)
(โครงการสาคัญปี 2566) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่
ความมั่นคงน้า ระดับชุมชน : ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต

351

190102

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น

352

190102

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น

353

190102

354

190103

355

190103

356

190103

357

190103

358

190301

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
(สสน.)

(โครงการสาคัญปี 2566) โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
สถานะด้านน้าของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสารวจทรัพยากร
โลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน

โครงการ “การจัดการแหล่งน้าบนพื้นที่สูงเพื่อการอุปโภค บริโภค และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การเกษตรอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร”
ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยาเพื่อรองรับการ
กรมทรัพยากรน้า
บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน โครงการเติมน้าใต้ดินระดับตื้น
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ให้เป็น 80 คะแนน
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน โครงการการประเมินการเปลี่ยนแปลงขนาดของแหล่งน้าในแต่ละระบบ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ให้เป็น 80 คะแนน
นิเวศวิทยาตามแนวทาง SDG 6.6.1
(องค์การมหาชน)
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทานโยบายการกาหนดโครงสร้าง กรมทรัพยากรน้า
ให้เป็น 80 คะแนน
อัตราค่าใช้น้า สาหรับการใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะของผู้ใช้น้าประเภท
ที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 หมวด 4
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ
ให้เป็น 80 คะแนน
แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ โครงการใช้ AI และ Big Data สาหรับการแจ้งเตือนการรุกล้าแนวเขต
ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
แม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ
29

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

ชื่อโครงกำร

หน่วยงำน

20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
359

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสาหรับหน่วยงานภาครัฐและ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ภาคเอกชน (Agency Data Platform) เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล
และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์ชาติ

360

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการรับชาระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)

361

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการ"พัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะสาหรับบริหารจัดการคาแปลรายการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สินค้า/บริการ"

362

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า ด้วย กรมการค้าต่างประเทศ
นวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) ระยะที่ 2

363

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

364

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

365

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาค สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ประชาชน)
โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรขนาดใหญ่ (Big Data)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) และระบบบริการให้คาปรึกษา
ผ่านระบบโต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot)
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111 อัจฉริยะ) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

366

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในโรงพยาบาล
(Hospital Innovation Transfer : HIT)

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

367

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมประมง

กรมประมง

368

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

นวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า
ออนไลน์ ของกองบัญชาการตารวจนครบาล

สานักงานตารวจแห่งชาติ

30

กรมศุลกากร

โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
369
200101
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
โครงการพัฒนากระบวนงานตามภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และการแพทย์ทางเลือก ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถ
นาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ในการ
พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและเสริมสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

370

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

371

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

โครงการแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระยะที่ 2)
กลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง (Shared Service
Platform (Phase 2) for children and youth in vulnerable
families)
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต

372

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

โครงการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

373

200401

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

374

200401

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

สานักงานสถิติแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
375

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

376

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน
และนักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

377

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี 2566
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โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
378
210101
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ชื่อโครงกำร
โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล

หน่วยงำน

379

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ทุจริตในภาครัฐ

380

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

381

210201

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

กรมการพัฒนาชุมชน

22 กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
382

220101

383

220101

384

220201

385

220201

386

220201

387

220201

388

220201

389

220201

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง
การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สู่
ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน
โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

กรมราชทัณฑ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การดาเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
เป็นการทั่วไป
โครงการ ยกระดับสิทธิมนุษยชน ด้วยการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดี กรมบังคับคดี
ล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจาวัน
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390
220201
การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
391
220201
การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ชื่อโครงกำร
โครงการดาเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง

หน่วยงำน
กรมราชทัณฑ์

โครงการบริหารและอานวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ

กรมราชทัณฑ์

23 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
392

230102

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

พัฒนามาตรการและกลไกการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจนวัตกรรม สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
สู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Scaleup)
วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ โครงการ Materials Informatics & AI เพื่อวัสดุหมุนเวียนที่ปลอดภัย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
สู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจหมุนเวียน:
ระยะที่ 1 – โครงข่ายคุณค่าพลาสติก (Plastics value network)

393

230301

394

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้นและพัฒนายาใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก้าวหน้าในเอเชีย
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยาให้แก่ประเทศ

395

230401

396

230401

397

230401

398

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย

399

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ การออกแบบเชิงระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม Upskill/ Reskill/New
ก้าวหน้าในเอเชีย
Skill (URN) for Future Skill Development เพื่อรองรับมาตรการ
สนับสนุนการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรอง
การจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

400

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 4 สายพันธุ์
ก้าวหน้าในเอเชีย
(TetraFluvac TF) ชนิด พร้อมฉีด (Pre-filled syringe)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งอนาคตด้านเทระเฮิรตซ์

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นแนวหน้าเพื่อความ
เป็นผู้นาด้านการเกษตร ของอาเซียน
แผนงานพัฒนานาโนเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

การจัดทาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนที่มีศักยภาพสูงของ
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ประเทศ (Talent Utilization Platform for National Talent Pool) วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
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โครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ทีส่ ่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ลำดับ รหัสเป้ำหมำยย่อย
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
401
230501
จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
402
230501
จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงกำร
หน่วยงำน
โครงการสร้างเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ห้องปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติด้านเกษตรแม่นยา และการพัฒนาโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต้นแบบด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการสร้างอาชีพในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

403

230501

404

230501

405

230502

จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

406

230502

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

ยกระดับวารสารไทยและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
กาหนดทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและ
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม
การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
โครงการเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

