


แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
เป้าหมาย  110101  ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ครอบครัวไทยมี
ความเข้มแข็งและ 
มีจิตส านึกความ 

เป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบพอเพียง 

มากขึ้น 

V01 นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว V02 การพัฒนาศักยภาพครอบครัวและภาคเครือข่าย 
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V03 กระบวนการส่ือสารทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 

V04 กลไกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาครอบครัวและเสริมสร้างสร้างศกัยภาพมนุษย์ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0201 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะของ
ครอบครัว 

พช. / สค./ กรมอนามัย/ สบร./ สสส./ 
วช./ อพวช./ 

F0202 ทักษะการท างานของผูป้ฏิบตัิงานดา้นครอบครัว 

สค./ กรมอนามัย/ ส านักงานศาลยุติธรรม/ 
อส./ สสส./ สตช. 

F0301 พัฒนา เชื่อมโยง และใช้ฐานข้อมูลครอบครัว 

สค. / กรมควบคุมโรค/ สศช./ ดย./  
กรมควบคุมโรค/ ผส. 

F0101 การพัฒนานโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

สค./ สป.พม. / กรมอนามัย/ ดย./ผส. 16 

F0102 ความตระหนักรู้ของสังคมทุกภาคส่วน 

สค./ สสส./ กรมอนามัย/ สกศ./ สถ. 1 

F0401 ระบบสิทธิประโยชน์ส าหรับครอบครัว 

สค./ สสส./ กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/ สปสช./ สกสค./ 
สกศ./ สถ./ ดย. 

F0402 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์  

สค./ พก./ ส านักงานศาลยุติธรรม/ อส./ สตช./ สพฐ./ สป.วธ./ 
ดย./ ผส. 
 

F0403 ความร่วมมือของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ 

สค./ กรมสุขภาพจิต/ สสส./ สป.สธ./ สพฐ. 

F0404 การบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

สค./ ส านักงานศาลยุติธรรม/ อส./ สตช./ ม.อ./ มร.อด. 
 

ปี 2564 

F0405 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม 

สค./ กรมอนามัย/ สถ./ ดย./ กสร. 

F0406 ชุดความรู้ งานวิจัย กฎหมาย นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครอบครัว 

สค./ สป.พม./ สสส./ อพวช./ กรมอนามัย/ ม.อ./ มสธ./ มร.อด. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

F0302 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ
ให้บริการส าหรับครอบครัว 

สค./ กรมควบคุมโรค/ สสส./  กรมอนามัย/ 
สกสค./ ดย. 

รวมทั้งสิ้น  
1502/1*โครงการ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

พม. พม. พม. 

4 

10 

2 

50 

110 

925 

21 

148 

90 

125/1* 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ 
เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เด็กเกิด 
อย่างมีคุณภาพ  

มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น 

 F0101 ความพร้อมพ่อแม่  
   ก่อนตั้งครรภ์ 

 F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภ์
   ถึงหลังคลอด 
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V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 

 F0201 โภชนาการและการ  
  เจริญเติบโต 

 F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 F0203 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

  โรคและภัยสุขภาพเด็ก  
 F0204 ทักษะการเลี้ยงดูของ  

  ผู้ปกครอง 

V03 บริการและสวัสดิการส าหรับเด็ก 

 F0301 การพัฒนางานบริการด้าน
   สุขภาพ 

 F0302 มาตรฐานงานบริการด้าน 
   การศึกษาเด็กปฐมวัย 

 F0303 ประสิทธิภาพการบริการ
   และสวัสดิการด้านสังคม 

V04 ระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็ก 

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เป้าหมาย  110201  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

V01 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
V01 นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว 

V02 การพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวและภาคีเครือข่าย 
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V03 กระบวนการสื่อสารทางสังคม
เพื่อพัฒนาครอบครัว 

F0201 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะของ
ครอบครัว 
 

กรมการพัฒนาชุมชน กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กรมอนามัย 

F0202 ทักษะการท างานของผูป้ฏิบตัิงานดา้นครอบครัว 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กรม
อนามัย 

F0301 พัฒนา เชื่อมโยง และใช้ฐานข้อมูลครอบครัว 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กรม
ควบคุมโรค 

F0302 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ
ให้บริการส าหรับครอบครัว 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กรม
ควบคุมโรค 

F0101 การพัฒนานโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 
สป.พม. 

F0201 F0102 ความตระหนักรู้ของสังคมทุกภาคส่วน 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 
สป.พม. 

F0401 ระบบสิทธิประโยชนส์ าหรับครอบครัว 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กรมควบคุมโรค 

F0402 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์  
 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพกิาร 

F0403 ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กรมสุขภาพจิต 

F0404 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

F0405 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

F0406 ชุดความรู้ งานวิจัย กฎหมาย นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครอบครัว 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, สป.พม. 

ปี 2564 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

รวมทั้งสิ้น  
467/4*โครงการ 

F0101 ความพร้อมพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์ 

กรมอนามัย / ม.อ. 

F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ถึงหลัง
คลอด 

สสช./ มช./ กรมอนามัย /
ม.อ. 
 

F0401 ระบบข้อมูลและสารสนเทศอนามัย  การเจริญพันธุ์และเด็กปฐมวัย 

สกศ./ กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/ ดย./ สถ. 

F0402 องค์ความรู้นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการพัฒนาเด็ก 

สกศ./ กรมอนามัย / สสส. / ม.อ. 

F0501 การบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
สกศ./ กรมอนามัย/ ดย. 

F0502 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
สกศ./ กรมอนามัย/ ดย. / สสส. / สถ. 

F0503 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

สกศ./ กรมอนามัย / สถ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

F0201 โภชนาการและการเจริญเติบโต 
สสส./ มช./ กรมอนามัย / มฟล. / ม.อ. / มสด./ สสช. 

F0204 ทักษะการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
สค./ กรมอนามัย/ ดย. 

F0203 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเด็ก  
มช./ กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย / ม.อ. 

F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

สสส./ กรมการแพทย/์ สป.ศธ./ กสร./ ดย. / มช./ 
กรมสุขภาพจิต/ กรมอนามัย/ กทม. / ม.อ. / มสด./ 
สสช. 

F0301 การพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ 
กรมอนามัย/ กรมสุขภาพจิต/ กรมการแพทย ์

F0302 มาตรฐานงานบริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย 

สพฐ./ กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/ ดย.  
/ สกศ. / สถ. / ม.อ. 

F0303 ประสิทธิภาพการบริการและสวัสดิการด้านสังคม 

กสร./ กรมอนามัย/ ดย./ กสศ./ ม.อ. 

พม. พม. สธ. 

3/1* 

6 

7 

208/3* 

1 

9 

0 

149 

7 

23 

15 

3 

32 

4 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ 
เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  
มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการ

แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีประสิทธิผล

ตลอดชีวิตดีข้ึน  
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมาย  110301  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง  
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน้  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 
พม. พม. ศธ. 

รวมทั้งสิ้น  
353 โครงการ 

F0201 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 มจพ. / สอศ. / สป.ศธ. / มมส. / 
ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน / มรท. / มช. / มร.
อด. / มทร.อีสาน / ม.แม่โจ ้/ มศก. 
/ มรร. / มรย. / มทร.ตะวันออก / 
มรภ.บร / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / 
ม.รอ 

F0203 ความสามารถในการชี้แนะ
การเรียนรู้ 

กรมอนามัย / สอศ. / สป.ศธ. / มมส. 
/ มอบ. / ม.อ. / มทร.อีสาน / ม.แม่
โจ ้/ มรย. / มรภ.บร / มรภ. ศก / 
มทร.ศรีวิชัย. / ม.รอ 

F0204 บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

สอศ. / สป.ศธ. / มมส. / ม.อ. / มช. / 
มทร.ธัญบุรี / มทร.อีสาน / ม.แม่โจ ้/ 
STIN / มรย. / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย 
/ ม.รอ 

F0205 เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สพฐ. / สป.ศธ. / มมส. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มช. / มร.ลป. / มทร.อีสาน / 
ม.แม่โจ ้/ มรย. / มรภ.บร / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ 

F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าความแตกตา่งของแตล่ะบุคคล 

สอศ. / มมส. / ม.อ. / มรท. / มทร.
อีสาน / ม.แม่โจ ้/ มรย. / มรภ.ศก. / 
มทร.ศรีวิชัย /ม.รอ 

V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้ V01 การพัฒนาทักษะชีวิต 
F0101 หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น 

 มจพ. / สบร. / สพฐ. / สอศ. / สป.ศธ. / ม.อ. / มทร.
รัตนโกสินทร์ / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / มรท. / มช. / มทร.ธัญบุรี 
/ มทร.อีสาน / ม.แม่โจ ้/ มรย. / มทร.ตะวันออก / มรภ.บร / มรภ.
ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ. 

F0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกนัทางสังคม 

กรมอนามัย / สอศ. / สป.ศธ. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มรท. / 
มช. / มร.อด. / มทร.อีสาน / ม.แม่โจ้ / มรย. / มรภ.บร / มรภ.ศก. 
/ มทร.ศรีวิชัย /  
ม.รอ F0103 ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างาน และทักษะ
ทางด้านอารมณ์ 

สอศ. / สป.ศธ. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มรท. / มช. / มร.ลป. 
/ มทร.ธัญบุรี / มทร.อีสาน / ม.แม่โจ ้/ มศก. / STIN / มรย. / 
มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ 
F0301 การเน้นเดก็และเยาวชนเปน็
ศูนย์กลาง 
มทร.อีสาน มร.ชร. มรย. สป.ศธ. 
(สอศ.) 

F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิง
ลึกและความเชี่ยวชาญที่เกิดกบัเดก็
และเยาวชน รวมถึงทักษะที่สอดคล้อง
ความต้องการของประเทศ 

มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร 
มทร.อีสาน มร.ชร. มรท. มรย. 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย สป.ศธ. สอศ. 

F0303 ระบบการเรียนที่เนน้การน าทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นของแต่ละวิชาหลักมา
กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบตัใิน
สภาพแวดล้อมจริง 

มช. กรมควบคุมโรค มทร.พระนคร 
มทร.อีสาน มมส. มฟล. มร.ชร. มรย. 
มรมจ. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิ
รา สภากาชาดไทย  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน สป.ศธ. สอศ. 

F0304 เทคโนโลยีและดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
มช. กรมอนามัย มทร.อีสาน มมส. มร.
ชร. มรย. สป.ศธ. (สกศ.) 

F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเดก็
และเยาวชน 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  
มทร.พระนคร มทร.อีสาน มรย. 
สป.ศธ. สอศ. สกศ. 

F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อตอ่
การฝึกปฏิบัตดิว้ยตนเอง 
มช. มทร.อีสาน มร.ชร. มรมจ.  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  
สป.ศธ. สอศ. 
 

V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
F0401 ทักษะชีวิตและการท างาน 

 มจพ. / อพวช. / กรม
ควบคุมโรค / กรมการแพทย์ 
/ กรมสุขภาพจิต / สพฐ. / 
สกศ. / สอศ. / สป.ศธ. / ดย. 
/ มมส. / ม.อ. / มทร.
รัตนโกสินทร์ / มรท. / มช. / 
มศว. / มร.อด. / มทร.อีสาน 
/ ม.แม่โจ ้/ มศก. / STIN / 
มรร. / มรย. / มรภ.บร / 
มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย /  
ม.รอ 

F0402 ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

 มจพ.  / สบร. / อพวช. / 
กรมควบคมุโรค / กรม
อนามัย / สป.สธ. / สพฐ. / 
สกศ. / สอศ. / สทศ. / มร
วอ. / มทร.พ. / มมส. / 
มทร.รัตนโกสินทร์ /มรท. / 
สวทช. / มช. / มทร.ธัญบุรี / 
มทร.อีสาน / ม.แม่โจ้ / มรย. 
/มทร.ตะวันออก / มรภ.บร / 
มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย /  
ม.รอ  

F0403 ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 

 มจพ. / สบร. / อพวช. / สพฐ. / สกศ. / สป.ศธ. / มทร.พ. / มมส. / 
มฟล. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มรท. / มช. / มร.ลป. / มทร.อีสาน /  
ม.แม่โจ ้/ มรย. / มรภ.บร / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย /ม.รอ 

F0501 นโยบายและมาตรการท่ีทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

สบร. / กรมอนามัย / สพฐ. / 
สกศ. / สอศ. / สป.ศธ. / มทร.
รัตนโกสินทร์ / มทร.อีสาน / มรย. / มท
ร.ตะวันออก / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / 
ม.รอ 

F0502 โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสม 

อพวช. / สอศ. / มมส. / มทร.
รัตนโกสินทร์ / มช. / มทร.อีสาน / 
มรย. / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย /  
ม.รอ 

F0503 สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

มทร.รัตนโกสินทร ์/ มร.ชม. / มทร.
อีสาน / ม.แม่โจ ้/ มรย. / มรภ.ศก. / 
มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ 

F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 มจพ. / สสส. / มทร.รัตนโกสินทร์ / 
มช. / มร.ลป. / มทร.ธัญบุรี / มทร.
อีสาน / ม.แม่โจ ้/ STIN / มรร. / 
มรย. / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / 
 ม.รอ 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ 
F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง 

สบร. / สพฐ. / สอศ. / สป.ศธ. / มมส. / ม.อ. / มทร.อีสาน / 
ม.แม่โจ ้/ มรย. / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ 

F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความเชี่ยวชาญ
ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน รวมถึงทักษะที่สอดคล้องความ
ต้องการของประเทศ 

สพฐ. / สอศ. / มมส. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มทร.อีสาน 
/ ม.แม่โจ ้/ STIN / มรย. / มทร.ตะวันออก / มรภ.ศก. / มทร.
ศรีวิชัย / ม.รอ 

F0303 ระบบการเรียนที่เนน้การน าทักษะพืน้ฐานที่จ าเป็น
ของแต่ละวิชาหลักมากระตุ้นให้ผูเ้รียนสร้างทักษะการปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง 

 มจพ. / กรมควบคุมโรค / สพฐ. / สอศ. / มมส. / มฟล. / 
มอบ. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / มร
มจ. / มช. / มร.อด. / มทร.ธัญบุรี / มทร.อีสาน / ม.แม่โจ ้/ 
STIN / มรย. / มรภ.บร / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ 

F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเดก็และเยาวชน 

อพวช. / สกศ. / สอศ. / มมส. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มทร.
อีสาน / ม.แม่โจ ้/ มรย. / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ 

F0304 เทคโนโลยีและดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

 มจพ. / สบร. / อพวช. / กรมอนามัย / สพฐ. / สกศ. / สทศ. 
/ มมส. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มช. / มร.อด. / มร.ลป. / 
มทร.อีสาน / ม.แม่โจ ้/ มรย. / มรภ.บร / มรภ.ศก. / มทร.ศรี
วิชัย / ม.รอ 

F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การฝกึปฏิบัตดิว้ยตนเอง 

 มจพ. / สอศ. / มมส. / มอบ. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน / มรมจ. / มช. / มร.อด. / มร.ลป. / มร.ชม. 
/ มทร.ธัญบุรี / มทร.อีสาน / ม.แม่โจ ้/ STIN / มรย. / มรภ.บร / 
มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ 

F0301 การเน้นเดก็และเยาวชนเปน็
ศูนย์กลาง 
มทร.อีสาน มร.ชร. มรย. สป.ศธ. 
(สอศ.) 

F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิง
ลึกและความเชี่ยวชาญที่เกิดกบัเดก็
และเยาวชน รวมถึงทักษะที่สอดคล้อง
ความต้องการของประเทศ 

มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร 
มทร.อีสาน มร.ชร. มรท. มรย. 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย สป.ศธ. สอศ. 

F0303 ระบบการเรียนที่เนน้การน า
ทักษะพื้นฐานที่จ าเปน็ของแต่ละวิชา
หลักมากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะ
การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 

มช. กรมควบคุมโรค มทร.พระ
นคร มทร.อีสาน มมส. มฟล. มร.
ชร. มรย. มรมจ. สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาด
ไทย  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน สป.ศธ. 
สอศ. 

F0304 เทคโนโลยีและดจิิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ 
มช. กรมอนามัย มทร.อีสาน 
มมส. มร.ชร. มรย. สป.ศธ. สกศ. 

F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเดก็
และเยาวชน 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  
มทร.พระนคร มทร.อีสาน มรย. 
สป.ศธ. สอศ. สกศ. 

F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การฝกึปฏิบัตดิว้ยตนเอง 
มช. มทร.อีสาน มร.ชร. มรมจ.  สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สป.ศธ. สอศ. 

V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
F0401 ทักษะชีวิตและการท างาน 

ดย. มช. กกพ. กรมควบคุมโรค  
กรมสุขภาพจิต มทร.พระนคร มทร.
อีสาน มมส. มร.ชร. มรย. มรร. 
มอบ. สถาบันการพยาบาลศรีสว
รินทิรา สภากาชาดไทย สทศ. สป.
ศธ. สอศ. สกศ. 

F0402 ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

มช. มทร.ตะวันออก กรมควบคุม
โรค กรมอนามัย  
มทร.พระนคร มทร.อีสาน มมส. 
มร.ชร. มรท. มรย. มอบ. สทศ. 
สป.ศธ. สพฐ. สอศ. สกศ. 

F0403 ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 

มช. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มทร.พระนคร มทร.อีสาน มมส. 
มฟล. มร.ชร. มรย. มอบ. สทศ. สป.ศธ. สพฐ. สกศ. 

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

F0501 นโยบายและมาตรการที่ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลง 
มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน มร.ชร. 
มรย. สทศ. สอศ. สกศ. 

F0502 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
เหมาะสม 

มช. มทร.อีสาน มมส. มร.ชร. มรท. มรย. 

F0503 สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้
ในชุมชน 
มทร.อีสาน มร.ชร. มรย. 

F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
มช. มทร.พระนคร มทร.อีสาน มร.ชร. 
มรย. มรร. 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
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มร.ชม.***/ มทร.ล้านนา***/ มรธ.***/ มรสน.***/ มรภ.ศก.***/ ม.รภ.
สร.***/ มรภ.***/ มจพ.***/ มรอ.***/ มรภ.อบ.*** 

สบพ.***/ มรพส.***/ มรพช.***/ มรภ.สข.***/ อพวช.*** 
/ สสส.***/ สป.สธ.***/ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา***  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพฒันาเดก็ตั้งแต่
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

แรงงานมีศักยภาพ 
ในการเพ่ิมผลผลิต  
มีทักษะ อาชีพสูง 

ตระหนักในความส าคัญ 
ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัว

และเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 
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e 
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V05 กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

V02 พัฒนาทักษะแรงงาน V03 การส่งเสริมการมีงานท า
อย่างต่อเนื่อง 

V04 สิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะ
แรงงาน 

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมาย  110401  แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

พม. พม. รง. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความตอ้งการตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/
ทุนอบรม 

สคช./ สป.รง./ กกจ./ส.อ.ท./ สอวช./มก./มทร.อีสาน 

F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัด้านแรงงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  

สคช./กพร./ส.อ.ท./สอวช. /มทร.อีสาน/มพ. 

F0201 หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

สคช./ กพร./มทร.พระนคร/มฟล./สจล./มรท/มจ./มศก./
มรภ./ สกศ. /สอศ./ สป.ศธ./พก./ สค./ สป.รง./ ส.อ.ท./ 
มมส./ม.อ./มสธ./มทร.รัตนโกสินทร์/สป.อว./มบ./มช./
มสด./สอวช./มร.ลป./มรภ.สส./มทร.ตะวันออก/มก. /
มทร.อีสาน/NIDA/มพ./มรธ./ มจพ. 

F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

กพร./มทร.พระนคร/มรท/มจ./มศก./สอศ./สป.ศธ./พก./
ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มทร.รัตนโกสินทร์/มสด./มรภ.สส./ 
มทร.ตะวันออก/มทร.อีสาน/NIDA/ มจพ. 

F0203 การรับรองสมรรถนะแรงงาน 

สคช./ กพร./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./มมส./มสธ./มทร.ตะวันออก/
มทร.อีสาน/มจธ./ มจพ. 

F0301 ความพร้อมของก าลังแรงงาน 

สคช./กพร./มทร.พระนคร/มจ./
มศก./มรภ./กรมการแพทย์/กรม
อนามัย/ สกศ./สค./กกจ./ ส.อ.ท./
ม.อ./มทร.รัตนโกสินทร์/มก. /
มทร.อีสาน/NIDA/มสด. 

F0302  ช่องทางในการรับบริการเพื่อพฒันา
ศักยภาพ 

มจ./พก./กกจ./ ส.อ.ท./มมส./มทร.
รัตนโกสินทร/์มช./มร.ลป. /มทร.อีสาน/มพ. 

F0501 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา 

กพร./มทร.พระนคร/มจ./มรภ./กรมสุขภาพจิต/สกศ./
สทศ./พก./สศอ./ ส.อ.ท./ม.อ./ มทร.รัตนโกสินทร์/
สอวช./มทร.ตะวันออก/มทร.อีสาน/NIDA/มจพ. 

F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน 

กรมอนามัย/สป.รง./สปส./ ส.อ.ท. /มทร.อีสาน 
 

F0401 ระบบสิทธิประโยชนข์องสถานประกอบการ 

กพร./พก./ ส.อ.ท. 

F0402 ระบบสิทธิประโยชนข์องแรงงานทุกกลุ่ม 
 

กรมควบคุมโรค/ สป.รง./สปส./ ส.อ.ท. /มทร.อีสาน/มพ. 
 

F0403 ระบบสิทธิประโยชนใ์ห้หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
แรงงาน 

กพร./ ส.อ.ท./มมส./สอวช. /มทร.อีสาน 

F0103 ข้อมูลแรงงานรายบุคคล 

สคช./ สกศ./ สปส./ส.อ.ท. 

รวมทั้งสิ้น  
1632/10* โครงการ 

106/1*  

13  

25  

494/6*  

258/1*  

176  

1  

136/1*  

126  

9  

18  

49  

109  32  

F0503 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 

มฟล./สป.รง./ ส.อ.ท. /มทร.อีสาน/มพ. 

กรมพฒันา
สงัคมและ
สวสัดิการ 
ไมไ่ดเ้ลอืก F 

80/1*  

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบ./ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

F0204 การรับรองมาตรฐาน แรงงาน 

สคช./กพร./ ส.อ.ท./มมส. /มทร.อีสาน 
 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

มีคนไทย 
ที่มีความสามารถ 
และผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศ เข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึน้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย  110402  มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญตา่งประเทศ เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน 
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V03 สิทธิประโยชน์แรงงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

V04 กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

ปี 2562 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัด้านแรงงาน 

สป.รง. / ส.อ.ท. 

ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

รวมทั้งสิ้น  
108 โครงการ 

พม. พม. รง. 

V02 พัฒนาทักษะแรงงาน 

F0201 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ส.อ.ท. / ม.อ./ มรท./  
มทร.ธัญบุรี / มจ./ NIDA/ กพร./มจพ. 

F0202 การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
จากคนไทยที่มีความสามารถและผูเ้ชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 

ส.อ.ท./ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) 

F0301 สิทธิประโยชน์ในการพ านักของชาวต่างชาตทิี่เข้า
มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอตุสาหกรรมเปา้หมาย 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) / ส.อ.ท. 

F0302 การสนับสนุนในการจัดตัง้/ถ่ายโอนกจิการที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ส.อ.ท. 
 

 
F0402 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ 
 
ส.อ.ท. 

F0404 ความร่วมมือกับต่างประเทศดา้นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอตุสาหกรรมเปา้หมาย 

ส.อ.ท./ สช. 

F0403 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

กรมการจัดหางาน/ ส.อ.ท. / สช./ มจ./ BOI 

F0401 นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอตุสาหกรรมเปา้หมาย 
 

ส.อ.ท. 

8  

3  

3  

23  

8  

5  

13  

7  

0  

22  

16  

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

กรมควบคุมโรค 

F0103 ข้อมูลแรงงานไทยและต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายรายบุคคล 

ส.อ.ท./ สอวช. 

F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความตอ้งการตลาดแรงงาน/
ค่าจ้าง/ทุนอบรม/ทิศทางการพัฒนาประเทศและโลก 

ส.อ.ท. 
 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิต
ท่ีดี มีความมั่นคง 
ในชีวิต มีทักษะ 
การด ารงชีวิต  

มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 
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V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

V02 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 

V03 เครือข่ายคุ้มครอง 
ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
กับการด ารงชีวิตของผู้สูงอาย ุ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนแม่บทย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย  110501  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

V01 ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0101 ระบบสุขภาพปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 

กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ กรมอนามัย/ กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ มมส./ม.อ. 

F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ (กาย/จิต/สังคม) 

สถ./ สสส./ กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/  
กรมอนามัย/ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก/มมส./ มฟล./ม.อ./มช. 

F0103 ช่องทางการรับบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

สพฉ./ กรมการแพทย์/ กรมอนามัย/มมส./ม.อ./
มช./NIDA/ 

F0201 การมีงานท าผู้สูงอายุ  

ผส./ สสส./ สป.ศธ. / พช./มมส./ มสด./
มรภ.ลป/ มจ. 

F0202 การส่งเสริมวินัยการออม 
สสส./ ก.ล.ต./ สปส./มมส./กอช. 

F0301 การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย 

ผส./ สสส./มมส./ม.อ./ NIDA 
 
 

F0302 อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับ
พื้นท่ี 

ปภ./มมส./ม.อ. 

F0401 สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสม 

มทร.พระนคร/ มรท./ สสส./กรมอนามัย/
มมส./ม.อ./มช. 

F0402 กิจกรรมทางสังคมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุ 

อพวช./ สถ./ ผส./มรท/ สกสค./มมส./
ม.อ./มช./มรภ.ลป/มจ./ NIDA 

F0501 นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการ

ผู้สูงอายุ  

สสส./ กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย/์ 
กรมอนามัย/ มมส./ NIDA 

F0502 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 

วช./ สปสช./ กรมอนามัย/ มมส. 

F0503 การจัดบริการสาธารณะให้กับผู้สูงอายุ 

สพฉ. / กรมอนามัย/ มมส. 

F0504 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแล

ผู้สูงอายุ 

สพฉ./ มทร.พระนคร/ สสส./ กรมอนามัย/ มมส./ 
ม.อ./ มสธ./ มบ./มช./ มรภ.ลป 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

รวมทั้งสิ้น  
193 โครงการ 

18  

17  

2  

39  

6  

9  

6  

12  

32  

30  

34  

7  

11 

ปี 2564 

พม. พม. พม. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

กทท./ สบร สป.สธ./กองทุนการออมแห่งชาติ 


