
ความสอดคล้องของหน่วยงานกับ 
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

ประจ าปีงบประมาณ 2567  
(FVCT AS IS) 





ผลที่คาดหวังจาก Workshop 
แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย  010101 ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

เพ่ิมขึ้น

V01 การมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

V02 สภาพสังคม
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ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564
V03 กลไกการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม/งานยุติธรรม สืบสวน สอบสวน

F0201 ระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยใชช้ีวติและทรัพย์สิน

ตร. 34

F0101 จิตส านึก การรับรู้ ความรู้/ทักษะ  ความเข้าใจการศึกษา

ตร./สอศ./สกธ. 62

F0102 การมีส่วนร่วม ความร่วมมอื ความเป็นหุ้นส่วนและการบูรณาการการสร้างเครือข่าย

ตร./ปปส./สกธ./สป.ยธ. 45

F0103 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ช่องทางการรับบริการในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม

ตร. 9

F0202 ข้อมลูข่าวสาร การน าเสนอข่าว

4
F0203 เศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ของประชาชน

พช. 14
F0204 การจัดผังเมอืงที่เหมาะสม

กทม./สถ./ยผ. 0
F0205 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิคุ้มกันและ ชุมชนเข้มแข็ง

ตร./ปปส./สมช. 24

F0301 การอ านวยการและการบูรณาการระหวา่งภาคทีี่เกีย่วขอ้ง

ตร. 28
F0302 การพัฒนาจุดตรวจ ด่านตรวจและการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงแหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุม เพ่ือลด
โอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ตร. 11
F0303 การลดการกระท าผิดซ้ า

ตร./กพน./ปปส./สป.ยธ. 0
F0304 งานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช

ตร. 3
F0305 ระบบสืบสวน สอบสวนที่มีสมรรถนะ

ตร./ปปส. 7

F0401 เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ ์ยานพาหนะ สถานที่ และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ

ตร./ปภ./ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 132/3*
F0402 การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้มีความทนัสมัยรองรับการปฏิบัติงาน

ตร./อส. 15
F0403 ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน

ตร./สมช./กรมควบคุมโรค/ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)/สนข. 9
F0404 ระบบการขนส่งมวลชน

สนข./ขบ. 3
F0405 การประสานความร่วมมือกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือการบริหารจัดการจราจร

ตร./ขบ. 7
F0406 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ตร./กรมควบคุมโรค/ปปส. 8
F0407 การเพ่ิมทักษะ ความรู้ ปลูกฝังจิตส านึก คุณธรรม จรรยาบรรณ ให้กับบุคลากร

ตร./กสม. 61
หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1

รวมทั้งสิ้น 
476/3* โครงการ

V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F สศช. / กอ.รมน./สป.ศธ.

สมช. สมช. ตร.



แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน

คนไทยมีความ
จงรักภักดี ซื่อสัตย์ 
พร้อมธ ารงไว้ซึ่ง

สถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทย

สูงขึ้น
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0301 การปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

สอศ./ส านักงานลูกเสือแห่งชาต/ิสพฐ./สป.ศธ. 40

F0302 การพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาใหแ้ก่บุคลากร ทางการศึกษา

สอศ./พศ./สป.ศธ. 12

F0201 การบูรณาการการท างานอย่างมสี่วนร่วมระหว่างหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

พศ./ทบ./สป.กห./บก.ทท./สมช./ตร. 27

F0202 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบการละเมิด

ตร./พศ./ทบ./สป.กห./กสทช./ทอ./สมช./สป.ดศ. 2
F0203 ความเข้มแข็งของหนว่ยงานในการบริหารจัดการ

ทบ./สป.กห./สมช. 29

F0401 การบังคับใช้กฎหมายที่เปน็ธรรม เหมาะสม และโปร่งใส

ตร./สป.กห./สป.ยธ./สป.ดศ. 1

F0402 การยอมรับและเชื่อมั่นในสถาบนัหลักของชาติ

พศ./ทบ./สป.กห./กอ.รมน. 46
F0403 การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เดก็และเยาวชน

สอศ./พศ./ทบ./บก.ทท/สป.กห./กอ.รมน./สพฐ. 64

V01 การตระหนักรู้ถงึความส าคัญของสถาบนัหลกัของชาติ V02 กลไกบริหารจัดการ

V03 องค์ความรู้ทางการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันหลกัของชาติ V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

F0101 ช่องทางการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้อง

5
F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

สอศ./ทบ./มช./บก.ทท./สป.ศธ. 7
F0103 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ สถาบันหลักของชาติ

ทอ./สอศ./ยผ./สป.ศธ./พศ./ทบ./บก.ทท./สป.กห./ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ 232
F0104 การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตร./พศ./ทบ./บก.ทท/สป.กห./กอ.รมน./มช. 50

รวมทั้งสิ้น 
515 โครงการ

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

สมช. สมช. กห.

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F ทร./สศช./กรมศาสนา

หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

เป้าหมาย  010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงข้ึน

V01 การตระหนักรู้ของประชาชน V02 พรรคการเมือง/นักการเมือง
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภบิาล

V03 การบริหารจัดการของภาครัฐ

การเมืองมีเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาล

สูงขึ้น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 ความรู้และความเข้าใจที่ถกูต้องเกีย่วกบัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

กกต./สถาบันพระปกเกล้า/ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร/ปค.

65

F0102 รูปแบบการส่ือสารที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

กกต./กสทช. 6
F0203 พฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ของนักการเมือง

กกต. 0

F0201 ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม

กกต./ปปช./สถ./สกธ. 1
F0202 หลักธรรมาภิบาล

กกต./ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3

F0301 ระบบการเลือกตั้งที่มปีระสิทธิภาพ

กกต. 5
F0302 นโยบาย/มาตรการการบริหารงานที่ชัดเจน

สมช./กกต. 9
F0303 ระบบราชการมีความโปร่งใส

กกต./ปปช. 3
F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของพรรค
การเมืองที่มีประสิทธิภาพ

กกต. 0

F0401 ช่องทางการเข้ามามสี่วนร่วมของประชาชน

กกต./ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11

F0402 การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

กกต. 4

F0403 ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ่ระบบการเมือง

กกต./กอ.รมน. 2

F0404 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กกต./ปปช. 10
F0405 กฎหมาย/ กฎระเบียบที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส

กกต./ปปช./สคก. 4

F0406 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของพรรคการเมอืง

กกต. 3

F0407 วัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตย

กกต./สถาบันพระปกเกล้า/กอ.รมน. 4 รวมทั้งสิ้น 
130 โครงการ

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

สมช. สมช. สศช.

กพร. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F

หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง
เป้าหมาย  010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ

V01 กลไกการบริหารจัดการ V02 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภบิาล

V03 กฎหมายและนโยบายที่เกีย่วขอ้ง

ปัญหาความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบันได้รับ

การแก้ไขดีขึ้น จนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ

บริหารและการพัฒนา
ประเทศ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ทร./ทบ./สป.กห./บก.ทท./บก.ทท./สกมช./ตร./
ปปง./ปปส./ปภ./สป.พม./สป.รง./กปม./ปส./มช.

123
/1*

F0102 กลไกการบูรณาการในระดับนโยบายและปฏิบัติ

ทอ./ทบ./สป.กห./บก.ทท./ศรชล./สมช./ปปง./
ปปส./สป.คค./สป.พม./สป.รง./กกจ./กรมพัฒนา
ท่ีดิน/ปส.

240

F0103 การปฏิบัติงานเชิงรุก

ทร./ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./DSI/ปปส./ปค./ปภ./
สป.ดศ./สป.รง./กสร./ปส.

263
/1*

F0104 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงและขีด
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าว

ทบ./สป.กห./บก.ทท./ศรชล. /สมช./ตร./DSI/ปปส./
สป.คค./ปส.

23

F0105 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

ทบ./สป.กห./ศรชล./ตร./ปปง./กรมควบคุมโรค/อย./
ปภ./สป.ดศ./สป.คค./กกจ./กสร./สป.กษ./กปม./
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/ปส./มอ.

91/
2*

F0106 ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ

ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./ปภ./สป.ดศ./สป.คค./
กสก./ปส.

13

F0201 การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชมุชน

ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./กรมการแพทย์/กรมสุขภาพจิต/
สพฐ./สอศ./DJOP/ปปส./พช./ปภ./ยผ./สป.ดศ./ดย./สค./
กสร./กปม.

670/
1*

F0202 ความร่วมมือจากต่างประเทศและความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ

ทบ./สป.กห./บก.ทท./สมช./ตร./DSI/ปปส./ปภ./สป.คค./
กปม./ปส.

18

F0203 การสนับสนุนจากภาคเอกชน

บก.ทท./DSI/ปภ./กสร. 4

F0204 การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติท่ีดีและเทคนิค การเผชิญเหตุ

ทร./ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./สอศ./กคส./ปภ./ปส./มอ. 41/1*

F0301 กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคและการบังคับใช้กฎหมายให้
สอดคล้องกับบริบทสังคมที่ปล่ียนแปลงไป

อส./ตร./ปปส./สป.ดศ./ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

53

F0302 แผนฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงภัย

ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./กรมควบคุมโรค/ปภ./ปส. 15

F0303 กฎหมายระหว่างประเทศ และอนุสัญญาตา่ง ๆ ที่ เก่ียวข้อง

บก.ทท./ปปส./ปส. 0

F0401 วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทบ./สป.กห./ตร./ปปง./กรมควบคุมโรค/กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ปปส./
ปภ./กปม./มอ.

15

F0402 ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ

ทบ./ตร./กรมควบคุมโรค 12

F0403 การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

ทอ./ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./ปปง./กรมควบคุม
โรค/ปปส./ปค./ปภ./สป.ดศ./กกจ./กปม./ปส./มอ.

62

F0404 การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

ทบ./สป.กห./บก.ทท./ปภ. 15

F0405 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัย

ทบ./สป.กห./กปม. 11

F0406 ระบบฐานข้อมลูที่มปีระสิทธิภาพ

ทอ./ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./ปปง./ปปส./ปภ. 5

F0407 ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง

ทบ./สป.กห./ยผ./สป.คค./มอ. 8

รวมทั้งสิ้น 
1682/6* โครงการ

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

สมช. สมช. สมช.

สศช.หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F

หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน



ผลที่คาดหวังจาก Workshop 
แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง
เป้าหมาย   010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

ภาคใต้
มีความสงบสุข

ร่มเย็น

V01 การลดเหตุการณ์ความรุนแรง/
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

V02 การบริหารจัดการ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
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V04 สังคมพหุวัฒนธรรม

V03 พื้นที่และคุณภาพชีวิตของคน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 การบูรณาการฐานขอ้มูลด้านความมัน่คง

ทบ./สขช./ตร./สนว./DSI 30

F0102 แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเข้มแข็ง
ของการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและชุมชนตนเอง และพื้นท่ี
ปลอดภัยระดับอ าเภอ

กอ.รมน./ทบ./ตร./ปค. 40/2*

F0103 การบังคับใช้กฎหมายอยา่งเป็นธรรม การเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ

ทบ./ตร./ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/สป.พม. 11

F0104 เทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นท่ี

ทบ./ตร./DSI/ 1

F0105 การสร้างความเข้าใจภายในพ้ืนทีจ่ากนอก พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้จากต่างประเทศ

ทบ./กรมประชาสัมพันธ์/สขช./ตร. 27/1*

F0201 การอ านวยการ การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

6

F0202 ประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐ

อส./ตร./ 6

F0203 การบูรณาการการท างานของภาครัวและภาคีเครือข่าย

อส./กสม./ทบ./สขช./ตร./DSI/สป.ยธ./กรมทางหลวง
ชนบท/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

16/1*

F0204 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4

F0205 การแสวงหาทางออกจากความขัดแยง้ดว้ยแนวทางสันตวิิธี

สมช./สขช./ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มอ. 5/1*

F0301 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร

ทบ./กรมท่ีดิน/พส. 31

F0302 ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน

บก.ทท./ 3

F0303 คุณภาพของการศึกษาความสอดคล้องของการศึกษากับชุมชน

สพฐ./สอศ./สป.ศธ./มอ./มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 101/
1*

F0304 รายได้และการลดความเหลื่อมล้ าผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

บก.ทท./กรมควบคุมโรค/ยผ./สป.กษ./กรมปศุสัตว์/กรม
วิชาการเกษตร

17

F0305 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

2

F0401 การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในหลากหลาย

ของศิลปวัฒนธรรม ศาสนา

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กรมการศาสนา/
สป.วธ./กรมศิลปากร/ปค./มอ.

15

F0402 ความไว้วางใจของคนในชุมชน ส านึกความเป็นพลเมือง

บก.ทท./ตร./สป.ยธ. 3

F0403 การปลูกฝังจิตส านึก และทัศนคติที่ดีต่อการยอมรับความแตกต่าง 
และอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

บก.ทท./ตร./สป.ศธ./กรมการศาสนา/กคส./DJOP/กรมบังคับ
คดี/ปค./สถาบันวิทยาลัยชุมชน

28

F0306 สุขภาวะที่ดี

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กรมควบคุมโรค 1*

รวมทั้งสิ้น 
347/7* โครงการ

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

สมช. สมช. กอรมน.

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F

ศอ.บต./กรมการข้าว/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทร./สศช.หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
เป้าหมาย 010301  หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

V01 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร V02 การรวบรวม แลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

V03 การบริหารจัดการ

หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าว
กรองท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม

แห่งชาติ 
มีความทันสมัยและ

ปฏิบัติได้จริง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 วัฒนธรรมการท างานและทัศนคติของ เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง

สขช./สป.กห./ตร. 1

F0102 ความเป็นวิชาชีพ ความรู้/ทักษะ ความสามารถ การวิเคราะห์ 
การปฏิบัติ

สขช./สป.กห./ตร. 31

F0103 ความสามารถในการใช้ภาษาความหลากหลายทางภาษา

สป.กห./ตร. 2

F0201 ระบบแจ้งเตือน ป้องกันการเกิดเหตุที่ทนัตอ่ เหตุการณ์              
ส าหรับผู้ใช้ข่าว

ทบ./สป.กห./สขช./ตร. 3/1*
F0202 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาว 

ทบ./สป.กห./สขช./ตร. 9/1*

F0203 เครื่องมือประเมินระดับภัยคุกคามในทุกมติิ 

สป.กห./สขช./ตร. 2

F0401 ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การประสานงาน การส่ือสาร ระหว่างหน่วยงานประชาคมข่าว
ภายในประเทศและต่างประเทศ

สป.กห./สขช./ตร. 8

F0402 กฎหมายที่สอดคล้องกับสถานการณท์ีเ่ปล่ียนแปลงไป

สมช./สขช. 1

F0204 ฐานข้อมูลการข่าว

ทบ./สป.กห./สขช./ตร. 5
F0205 เครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ความร่วมมือด้านข่าวกรอง

ทบ./สป.กห./สขช./ตร. 6

F0301 กลไกการสั่งการ

สป.กห./สขช./ตร. 3
F0302 กลไกการบูรณาการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

สป.กห./สขช. 1
F0303 กลไกการประสานความร่วมมือ

สป.กห./สมช./สขช./ตร./สป.ดศ. 5

F0304 กลไกการกระจายข้อมูลสาร

สป.กห./สขช. 1
F0305 กลไกพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนภัย คุกคาม
รูปแบบใหม่

สขช./ตร. 4/1*

รวมทั้งสิ้น 
82/3* โครงการ

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

สมช. สมช. สขช.

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F

กอ.รมน. สศช.
หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
เป้าหมาย 010302  กองทัพและหน่วยงานความม่ันคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคงมีความ

พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกมิติและทุกระดบั

ความรุนแรง

V01 ความร่วมมือด้านความมั่นคง
V02 การใช้ก าลัง การเตรียมก าลัง 
การผนึกก าลัง เพ่ือป้องกันประเทศ
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V03 ขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์แห่งชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
F0201 ก าลังพลและระบบก าลังส ารอง

ทบ./สป.กห. 1

F0202 อาวุธยุทโธปกรณ์และศักยภาพก าลังรบ

ทบ./บก.ทท./ทอ./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ/ตร.

2

F0203 การพัฒนาศักยภาพก าลังพล

ทบ./บก.ทท./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ/
ตร.

5

F0101 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาประเทศ

ทร./ทบ./บก.ทท./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ/ตร.

1

F0102 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศ 
รวมท้ังองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ

ทบ./บก.ทท./ศรชล./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ/ตร./ปปง.

2

F0301 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ

ทบ./บก.ทท./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ/กรม
ควบคุมโรค/สป.รง.

155/
1*

F0302 การปฏิบัติการทางไซเบอร์เพื่อความมั่นคงและเทคโนโลยี

ทร./ทบ./บก.ทท./ทอ./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ

4

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

รวมทั้งสิ้น 
170/1* โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1

สมช. สมช. กห.

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F สศช.

หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย 010401  ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกในทุกรูปแบบได้สูงขึ้น

ประเทศไทยมี
ความมั่นคงและ
สามารถรับมือกับ
ความท้าทายจาก
ภายนอกในทุก
รูปแบบได้สูงขึ้น

V01 ความพร้อมของไทย
ด้านการตา่งประเทศ

V02 ช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

Va
lu

e 
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ain

V04 ความพร้อมของหน่วยงานทั้งภายใน/ภายนอก
ในการน าข้อตกลงระหว่างประเทศไปปฏิบัติ

V03 แนวทางการตกลร่วมกัน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0101 ท่าทีและจุดยืนของไทย

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา/กรม
อเมริกาและแปซิฟิกใต/้กรมเอเชียใต้ ตะวันออก
กลางและแอฟริกา

18

F0102 กลไกการด าเนินงาน

สป.กห./ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา/สป.กต./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา

12

F0103 เครื่องมือในการวิเคราะห์ประเมินคาดการณ์
สถานการณ์ระหว่างประเทศ

สป.กห./สขช./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา/กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

3

F0104 ความชัดเจนในการก าหนดปัญหาความมั่นคง
ของไทย

สขช./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 9

F0105 ความมีเสถียรภาพของการเมอืงและในประเทศ

กกต. 0

F0201 ความร่วมมือด้านการข่าว

สป.กห./สมช./สขช./ตร./ปปง./กรมเอเชีย
ใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11

F0202 ความร่วมมือด้านความมั่นคง

สป.กห./สมช./สขช./ตร./กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา/กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้

13

F0203 เทคโนโลยีและการพัฒนาแนวทางการ
สื่อสารในรูปแบบใหม่

สป.กห./สขช./ตร. 3

F0301 การจัดประชุมระดับนานาชาติ

สป.กห./สขช./ตร./กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา

8

F0302 การหารือระหว่างประเทศ

สป.กห./สขช./ตร./กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา

21

F0303 พันธกรณีระหว่างประเทศ

สป.กห./สขช./ตร./กรมควบคุมโรคกรม
เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา/
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย/กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้

3

F0304 ข้อตกลงระหว่างประเทศ

สป.กห./ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

1

F0305 กฎหมาย ระเบียบ หรือ MOU ระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง

สป.กห./กรมควบคุมโรคกรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา

6

F0401 ขีดความสามารถของบุคคลในองค์กร/หน่วยงาน

ศรชล./สมช./ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

1

F0402 นโยบายของหน่วยงาน

สป.กห./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา

13

F0403 กลไกการด าเนินงาน/ติดตาม/ประเมนิผล

ของหน่วยงาน

สป.กห./ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา/สป.กต.

5

F0404 การด าเนินการมาตรการภายในให้สอดคล้องกับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 1

F0405 เข้าใจและการตระหนักรู้ของทุกภาคส่วน

ศรชล./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา/กรมสารนิเทศ

0
F0106 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ตร. 1

F0107 กฎหมาย และระเบียบภายในประเทศ

2

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

รวมทั้งสิ้น 
131 โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1

สมช. สมช. สมช.

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F สศช.หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F

แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.4 การบูรณาการความร่วมมือร่วมด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย 010402  ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยมีบทบาท
เพ่ิมขึ้นในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริม

เสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน

V01 การด าเนินการภายในประเทศ V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ/มิติ
ต่างประเทศ

Va
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V03 ความสามารถในการรับมือ
ภัยคุกคาม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0201 ความพร้อมของประเทศทีจ่ะร่วมมือกับไทย

สมช./สขช. 18

F0202 ความไว้วางใจระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

12

F0203 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ/ข้อตกลงด้านความ
มั่นคงที่ไทยเป็นสมาชกิ/เข้าร่วม

สมช./สถาบันวัคซีนแห่งชาติ/กรมอาเซียน 97

F0204 ความสัมพันธ์เชิงบวกกับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมบทบาท
ของประเทศไทยในภูมิภาค

ตร./สป.รง./กรมอาเซียน 65

F0101 สถานการณ์การเมืองภายในมีเสถียรภาพ

0

F0102 การบูรณาการการท างานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
หน่วยงานด้านความมั่นคง

ปปง./สขช./ตร./สป.กต. 10

F0103 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล

สขช. 4

F0104 ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ปปง./กรมควบคุมโรค 6

F0301 มาตรการรับมือภัยคุกคาม

สมช./ตร./กรมควบคุมโรค 10

F0302 ความพร้อมของบุคลากร

ตร./กรมควบคุมโรค 4

F0303 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

สมช./ตร./กรมควบคุมโรค 3

F0205 การขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชนต์่อไทย

กรมอาเซียน 20

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

รวมทั้งสิ้น 
249 โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1

สมช. สมช. กต.

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F สศช.กรมการแพทย์หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F

แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม

เป้าหมาย 010501 กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

V01 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร V02 โครงสร้างหน่วยงาน
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V04 ประสิทธิภาพการบริหารขับเคลื่อนจากภาคเอกชน

V03 การบูรณาการข้อมูล

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0101 การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความมัน่คง

ศรชล./สป.กห./สขช./ตร. 76

F0102 การบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

สป.กห./ตร./ 39

F0103 การสร้างแรงจูงใจในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สป.กห./ตร./ 15

F0201 การปรับปรุงอ านาจหน้าที ่หน่วยงานให้ไม่ซอ้นทับกัน

สป.กห./ตร. 4

F0202 การจัดแบ่งโครงสร้างให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์

สป.กห./กรมควบคุมโรค 20

F0203 การปรับปรุงกระบวนงาน ภายในและภายนอก

สมช./สป.กห./ตร./กรมควบคุมโรค 44

F0301 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

สมช./สขช./ตร./สป.กต. 12/
1*

F0302 การใช้เทคโนโลยีให้ได้มาซึ่งข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
ท่ีทันสมัย

ศรชล./สมช./สป.กห./สขช./ตร. 39

F0303 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดา้นความมัน่คง

ศรชล./สมช./สป.กห./สขช./ตร. 3
F0204 การปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง

สมช./กรมควบคุมโรค 1

F0401 เครือข่ายความมั่นคงกับภาคประชาสังคม

50

F0402 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคง
กับประชาชน

สมช. 8

F0403 ระบบประสานงาน ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการ

สมช./สป.กห. 46

F0404 นโยบายด้านความมัน่คง และแนวทาง เครื่องมือ 

การขับเคลื่อนที่มีประสิทธภิาพ

ศรชล./สมช./สป.กห. 10/1*

F0405 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมัน่คง

สมช. 7

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

รวมทั้งสิ้น 
374/2* โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1

สมช. สมช. สมช.

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F

กอ.รมน. ทร./สศช.
หน่วยงานเลือกความเก่ียวเก่ียวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลักหรือสนับสนุน





V01 การด าเนินการภายในประเทศ 

 F0101   ความเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎระเบยีบ 

 F0102   กฎระเบียบที่เอือ้อ านวยตอ่การค้า การลงทุน
 จากต่างประเทศ 

 F0103   ความพร้อมของฐานการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุน และเทคโนโลยีในประเทศ  

 F0104  นโยบายรัฐบาลของไทย ด้านการส่งเสริม
 เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือ
 ด้านต่างๆ 

 F0105  การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเปน็
 หุ้นส่วนกับภาครัฐ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V04 ระบบรองรับเศรษฐกิจนวัตกรรม 

V02 ขยายความร่วมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ V03 ความเชื่อมั่นของต่างประเทศในสินค้าไทย 

V05 ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

2 โครงการ 

รวม 14 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 293 โครงการ + (2 โครงการ) 

2 โครงการ 

7 โครงการ 

3 โครงการ 

0 โครงการ 

25 โครงการ 
4 โครงการ 

231 โครงการ 

4 โครงการ 

6 โครงการ + (2 โครงการ) 

3 โครงการ 

รวม 260 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น  
295/2* โครงการ รวม 3 โครงการ รวม 0 โครงการ 

0 โครงการ 
0 โครงการ 

0 โครงการ 
0 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางการค้า 

การลงทุน การบริการ 
และความเชื่อมโยงที่

ส าคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย   020201  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ 
  ที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

F0101  ความเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎระเบียบ 

ส.อ.ท. 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

0 

F0102   เอื้ออ านวยตอ่การคา้ การลงทุนจากต่างประเทศ 

ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ 
 

F0103   ความพร้อมของฐานการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน
     สนับสนุน และเทคโนโลยีในประเทศ  

สป.คค./ ส.อ.ท. 
 

F0104   นโยบายรัฐบาลของไทย ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
    การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือด้านต่างๆ 

ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 

F0105   การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเปน็    
           หุ้นส่วนกับภาครัฐ 

สลน./ ส.อ.ท. 
 

F0201    ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ 

สลน./ สป.คค./ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ 
กรมยุโรป/ กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชียตะวันออก 

F0202    ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือ 

สลน./ สป.คค. / กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการ
ทูต/ กรมยุโรป/ กรมเอเชียตะวันออก/ สคพ. 

F0203    กรอบความร่วมมือดา้นเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน  
            การบริการ ความร่วมมือด้านต่างๆ  และความ 
  เชื่อมโยงในระดบัภูมิภาค  

สลน. / กรมเอเชียใต้ฯ/ สพพ./ สศอ./ สมอ./ ส.อ.ท. / 
กรมพิธีการทูต/ กรมยุโรป/ กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประ เทศ/ กรมอา เซี ยน/ กรม เอ เชี ยตะวันออก/  
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

F0301  สินค้าและบริการของไทยได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ 

สมอ./ ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมอเมริกาฯ/ กรม
เอเชียตะวันออก 

F0302 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของ ไทยกับต่างประเทศ  

กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 

F0303  ช่องทางการกระจายสินค้าสะดวก น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ  

 สป.คค./ ส.อ.ท./ กรมเอเชียตะวันออก 
 

F0401    การลงทุน วิจัยและพัฒนา 

กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ สอวช./ กรมเอเชียตะวันออก 

F0402    การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงาน
 ในด้านการผลิต การค้า และการบริการ 

สศอ./ ส.อ.ท./ สอวช./ สป.อก. / กรมเอเชียตะวันออก 
 

F0403    การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง รัฐ – เอกชน –  
            สถาบันการศึกษาในด้านเทคโนโลยี การเงิน และบริการ 

ส.อ.ท./ สอวช. / กรมยุโรป/ กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 

F0501    มาตรการรับมือภัยคุกคาม 

 กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. 

F0502    ความพร้อมของบุคลากร  

กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ ส.อ.ท. 

F0503     ระบบเตอืนภัยล่วงหน้า 

 ส.อ.ท. / กรมเอเชียตะวันออก 

F0504     สถานการณ์การเมืองไทยมีเสถียรภาพ 

ส.อ.ท. / กรมเอเชียตะวันออก 

2  

7  

3  

-  

2  25 

4  

231  

4 

8/2* 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงพาณิชย ์

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : สป.อก./ TICA/ กรมสารนิเทศ 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

กต. กต. พณ. 

TICA/ กรมสารนิเทศ หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนของโลก 

ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 

แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย  020202   ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก ปี 2564 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนของโลก 

Va
lu

e 
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รวมทั้งสิ้น  
360/2* โครงการ 

V01 ความรู้ความเข้าใจต่อประเดน็การพัฒนาที่ยั่งยนื 

F0101   ความรู้ความเข้าใจของส่วนราชการไทย 
 ในการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สศช./ สลน./ สป.ศธ./ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ 
กรมอาเซียน/ กรมเอเชียตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

F0102  ความตระหนักรู้ของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน  
 และภาคส่วนอื่นๆ  

ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมเอเชียตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  

15 

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

F0201   ครือข่ายและการบรูณาการการท างานของทุก 
 ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพฒันาที่ยั่งยืน 

สศช./ กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

F0202    ศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน และภาคส่วน 
  ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพฒันาที่ยั่งยืน 

กรมควบคุมโรค/ สป.ศธ./ สป.คค./ TICA/ ส.อ.ท. / 
กรมพิธีการทูต/ สคพ. 
 

F0203   การก าหนดท่าทีของไทยในการประชุมระหว่าง
    ประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาที่ยั่งยืน 

กรมควบคุมโรค/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมพิธี
การทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมเอเชียตะวันออก 
 

F0204    ฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน  

สศช./ สป.ศธ./ ส.อ.ท. 
 
 

4  

4  

0  

6/1*  

V03 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

F0301   ความพร้อมของต่างประเทศในการร่วมมือ 

สป.คค./  กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ กรมยุโรป/  
กรมเอเชียตะวันออก 
 

F0302   ระบบพหุภาคีนยิมที่เข้มแข็ง 

ส.อ.ท. / กรมยุโรป 
 
 

F0303   การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน และองค์การ
  ระหว่างประเทศ 

สลน./ สป.คค./ กรมเอเชียใต้ฯ/ TICA/ สพพ./ 
สป.กษ./ สศอ./ ส.อ.ท./ สป.กต. / กรมพิธีการทูต/ 
กรมยุโรป/ กรมเอเชียตะวันออก 

F0304    การน าเสนอศกัยภาพของไทยและหลักปรัชญาเ
  ศรษฐกิจพอเพยีงในเวทีระหว่างประเทศ  

กรมเอเชียใต้ฯ/ TICA/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ 
กรมยุโรป/ กรมเอเชียตะวันออก 
 

6  

80  

52/1* 

181  

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : TICA/ กรมสารนิเทศ 

กต. กต. กต. 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สอศ./ กรมสารนิเทศ 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนของโลก 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 

แผนแม่บทย่อย : 2.3 การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 เป้าหมาย   020301  ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากล 
   เพิ่มขึ้น 

ปี 2564 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 
ประเทศไทยม ี
การพัฒนาที่
สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 
ในทุกมิติและสามารถ 

มีบทบาทเชิงรุก 
ในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากล

เพ่ิมขึ้น 
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รวมทั้งสิ้น  
213/3* โครงการ 

V01 การด าเนินการภายในประเทศ V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ V03 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ 

F0101  การบูรณาการระหว่างส่วนราชการในการอนวัุติ       
           พันธกรณีระหว่างประเทศของไทย 

ส านักงาน ก.ค./ ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมสนธิสัญญาฯ 
/ กรมองค์การฯ 

F0102   ภาครัฐปรับปรุง จัดท า บังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้อง
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ ปปง./ กรมอนามัย/ สป.คค./  
ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ 

F0103  การให้ข้อมูล เตรียมความพร้อม ภาคส่วนต่าง ๆ  
          ให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณรีะหว่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ DTAM/ กรมเอชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ 
กรมพิธีการทูต/ กรมเอเชียตะวันออก 

F0104   ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานสากลและพันธกรณี
    ระหว่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ ส.อ.ท./ สมอ. / กรมพิธีการทูต 

F0105   การยกระดบัมาตรฐานภายในประเทศให้เท่ากับ   
            มาตรฐานสากล 

ส านักงาน ก.ค./ ตช./ ปปง./ กรมควบคุมโรค/ 
DTAM/ กศค./ ส.อ.ท./ สมอ. / กรมพิธีการทูต/ 
กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมองค์การฯ/ กรมอเมริกาฯ 

21/1*  

42 

23  

49  

4  

F0201   ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในดา้นที่ไทยต้องการผลักดนั 
            ให้เป็นมาตรฐานสากล 

ส านักงาน ก.ค./ ตช./ กรมอนามัย/ สป.ศธ./  
สป.รง./ ส.อ.ท. / กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

F0202  ปัจจัยการกีดกนัทางการคา้/ กระแสชาตินยิม 

ส านักงาน ก.ค./ ส.อ.ท./ กรมเอเชียตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0  

48 

F0301   การศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณก์บัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับต่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ DTAM/ สป.ศธ./ กรมเอชียใต้ฯ/ 
ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมยุโรป/กรมเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ/ กรมองค์การฯ/ กรมอเมริกาฯ/ 
กรมเอเชียตะวันออก 
 
 

 
 
 

F0302 ขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ    
          ประชาชน เพื่อให้สามารถด าเนินการตามพันธกรณ ี
          ระหว่างประเทศ 

ส านักงาน ก.ค./ ตช./ กรมอนามัย/ DTAM/ ส.อ.ท. 
/ กรมพิธีการทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก 
 
 
 
 
 

10  

16/2* 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : สมอ./ TICA/ กรมสารนิเทศ 

กต. กต. กต. 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

TICA/ กรมสารนิเทศ 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

2 โครงการ 

รวม 14 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 293 โครงการ + (2 โครงการ) 

2 โครงการ 

7 โครงการ 

3 โครงการ 

0 โครงการ 

25 โครงการ 
4 โครงการ 

231 โครงการ 

รวม 260 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น  
194/3* โครงการ รวม 3 โครงการ รวม 0 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
เกียรติภูมิ  

อ านาจต่อรอง  
และได้รับการยอมรับ

ในสากลมากขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 
แผนแม่บทย่อย : 2.4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
เป้าหมาย  020401   ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนโครงการ 

0 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ 

V01 การด าเนินการภายในประเทศ 

V03 อ านาจแบบนุ่มนวลของไทย 
F0301 

F0302    มาตรฐาน / ความเข้าใจที่ถูกต้องและการยอมรับของตา่งประเทศที่มีต่อประเทศไทย 

F0303      

F0304    

4 

11 

15/2* 

0 

F0101 

F0102    การข่าว/การจัดท ารายงานสถานการณร์ะหว่างประเทศ 
 
 
 

F0103 ฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการดา้นการตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 

F0104 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัประเทศไทย 

4 

2 

1 

16 

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

V04 บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ/ตา่งประเทศ 
F0401    ประเทศไทย/ คนไทยได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ส าคัญในองค์การระหว่างประเทศ 

F0402 การเข้าร่วมและมีบทบาทในองคก์ารระหว่างประเทศ  

F0403 

F0404     การสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพไดส้ร้างชื่อเสียงและไดร้ับการยอมรับในระดบัสากล 

6 

35 

4 

7 

F0201    ความพร้อมของประเทศภาคใีนการผลักดนัวาระระหว่างประเทศร่วมกนั 

F0202    การพัฒนาบทบาทในความร่วมมือทุกระดบัอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพนัธมิตรรอบดา้น 

 
 
 

F0203 การแลกเปลี่ยนการเยือนระดบัผู้น า / การเข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ของแขกต่างประเทศ 

9/1* 

35 

0 

38 

F0305 
F0405     ความเข้มแข็งของคนไทยและชุมชนไทยในตา่งประเทศ 

การบูรณาการการท างานระหว่างส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม ความนิยมไทยในต่างประเทศ 
และบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ  

คนไทยมีความสามารถและศักยภาพของคนไทยเป็นท่ียอมรับในต่างประเทศ และองค์ความรู้ของไทย
เป็นท่ีชื่นชม 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกไทย ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ/ ขึ้นทะเบียน
มรดกโลก 

การปรับตัวของส่วนราชการไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบทบาทผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
มากขึ้น  

การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวการจัดกิจกรรม การประชุมนานาชาติ/ระดับโลก  
และการเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศนภูมิภาค 

การจัดเตรียมคน/สร้างขีดความสามารถ เพ่ือให้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ/ต าแหน่งในองค์การ
ระหว่างประเทศ 

1 6 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

สลน./ DTAM/ สป.วธ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ 
ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

กองทัพบก/ สป.กห./ สลน./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. 

กองทัพบก/ สป.กห./ สลน./ DTAM/ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท. 

สลน./ DTAM/ สป.วธ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ 
ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต / กรมสารนิเทศ 

กรมควบคุมโรค/ DTAM/ สป.ศธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมยุโรป 

สป.กห./ กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ DTAM/ สป.ศธ./ กรมศาสนา/ กรมศิลปากร/  
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต / กรมยุโรป/ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/ 
กรมสารนิเทศ 

สลน./ สป.ศธ./ สป.วธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมยุโรป 

กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ DTAM/ กรมศาสนา/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/  
กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมยุโรป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สศร./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

สป.กห./ DTAM/ สป.วธ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ กรมเอเชียตะวันออก/ สมอ./ ส.อ.ท./ 
กรมเอเชียใตฯ้/ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

DTAM/ สป.วธ./ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ กรมศิลปากร/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สผ./  
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

DTAM/ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

กรมการแพทย์/ DTAM/ หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน)/ สป.วธ./ กรมศิลปากร/  
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท. 

สป.ศธ./ สผ./ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมองค์การฯ 

สป.ศธ./ สป.วธ./ สผ./ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ สมอ./ ส.อ.ท./  
กรมสารนิเทศ/ กรมองค์การฯ 

 กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมองค์การฯ 

กรมการแพทย์/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมการกงสุล/ ส.อ.ท./  
กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ/ กรมองค์การฯ 

DTAM/ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ 

F0204     การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

กต. กต. กต. 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

TICA 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนของโลก 

ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (02) การต่างประเทศ 

แผนแม่บทย่อย : 2.5  การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
เป้าหมาย   020501  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ปี 2564 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อน 
การต่างประเทศ 
อย่างมีเอกภาพ  

และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับ

ต่างประเทศในทุกมิติ
มากขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

รวมทั้งสิ้น  
109/1* โครงการ 

V01การบูรณาการระหว่างส่วนราชการไทย และภาคส่วนต่าง  ๆ

F0101   กลไกเพื่อการบรูณาการการขับเคลื่อนการต่างประเทศ 
 ของภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ  

สป.กห./ สลน./ สป.ศธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ 
สศอ./ ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมพิธีการทูต/  
กรมอเมริกาฯ 
 

F0102  การบูรณาการเพื่อศึกษา/หารือแนวทางและบทบาทของ 
 หน่วยงานในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สป.ศธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ สศอ./ ส.อ.ท. 
 
 
 

13  

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

V03 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

F0301   ความพร้อมของประเทศที่จะร่วมมือดว้ยในทุกระดับ 

สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/  
ส.อ.ท./ กรมยุโรป/ กรมอเมริกาฯ/ กรมอาเซียน 
 

F0302   การแลกเปลี่ยนการเยือน/ การเจรจา/ กรอบการ
 ประชุมหารือทวิภาคีและพหุภาคีตา่ง ๆ   

กองทัพบก/ กรมควบคุมโรค/ สป.ศธ./ สป.คค./ 
กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ สศค./ สศอ./ 
ส.อ.ท./ กรมยุโรป/ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/ 
กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมองค์การฯ 

F0303   การริเริ่ม/ ร่วมลงทุนในหุ้นส่วนความร่วมมือเฉพาะด้าน  

สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ สศอ./ ส.อ.ท. 
 
 

F0304    สถานการณ์แวดล้อมในภูมิภาคและระหว่างประเทศ  

กองทัพบก/ สป.กห./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรม
เอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./ กรมยุโรป/ กรมองค์การฯ 
 

14  

4  

3 

13  

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 
จ.2 : กระทรวงการต่างประเทศ 

จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ 

F0103  การบูรณการพัฒนาบริการดา้นการกงสุลระหว่าง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

กรมการกงสุล/ สป.รง./ ส.อ.ท. 
 
 
 

11  

30  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : TICA/ กรมสารนิเทศ 

สลน./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./กรมพธิีการทูต  

กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/  
กรมอเมริกาฯ 

กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต 

กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต 

1  

2  

0  

3/1*  

สลน./ กรมเอเชียตะวันอดก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการ
ทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมสารนิเทศ/ กรมอเมริกาฯ 

สลน./ กรมเอเชียตะวันอดก/ กรมเอเชียใต้ฯ/  
ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ/  
กรมอเมริกาฯ 

10  

5  

F0201   ฐานข้อมูลกลางด้านการตา่งประเทศ 

F0203 นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 และภาคเอกชนในการตา่งประเทศ 

F0204   การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ 

F0205   การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตา่งประเทศใน 
 หมู่ประชาชน/ ภาคส่วนต่าง ๆ  

F0206   การประชาสัมพันธ์บทบาทด้านการต่างประเทศของไทย 

กต. กต. กต. 

F0202  การพัฒนาประชาชนให้มีความตระหนกัรู้ถึงบทบาท 
 การเป็นพลเมืองโลก  

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

TICA 





ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เป้าหมาย                            สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 030101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น Va

lu
e 

Ch
ain

 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต V02 การสร้างมูลค่าเพ่ิม V03 การตลาด 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 289/10* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

F0201 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

กปศ./กวก./มม./ส.อ.ท./ม.อ./มทร.อีสาน/มจ./ 
มทร.ศรีวิชัย/DIP 

13/1* 

F0202 การสร้างแบรนด์/สร้างเรื่องราว 

กปม./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ม.อ./มทร.ศรีวิชัย/DIP/กปศ./
ส.อ.ท./มร.อด. 

8 

F0203 มาตรฐานรับรองสินค้า และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

ส.อ.ท./กรมควบคุมโรค/กปม./กวก./มม./ม.อ./มร.อด./มจ./
มทร.ศรีวิชัย/DIP 

13 

F0204 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

2 

F0205 การพัฒนาคุณภาพสินค้า 

กวก./มม./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./
มช./มจพ./มทร.อีสาน/มจ./
มทร.ศรีวิชัย/DIP 

30/1* 

F0206 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

13 

F0101 ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

กปศ./มกอช./มม./ส.ป.ก./กข./ส.อ.ท./ม.อ./มช./
มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย/สวทช. 

34/1* 

F0102  ขีดความสามารถด้านการผลิต 

กสก./กปม./กวก./มม./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มร.อด./
มร.ชม./มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 

45 

F0103  การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย 

กปศ./กปม./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท./
มมส./ม.อ./มช./มร.อด./มจ./มทร.ศรีวิชัย 

11/1* 

F0104 แผนการผลิตสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ 

มม./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มร.อด./มจ./มทร.ศรีวิชัย 4 

F0105 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถ่ินและการอนุรักษ์พันธุ์ 

กปศ./กวก./มม./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มช./มร.อด./มทร.
อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 

6 

F0301 การเข้าถึงข้อมูลสินค้า 

มม./ส.อ.ท./ม.อ./มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 0 

F0302 การสร้างเครือข่ายและช่องทาง การจ าหน่ายสินค้า 

กปม./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ์/กข./ส.อ.ท./ม.อ./มช./มทร.
อีสาน/มทร.ศรีวิชัย/DIP 

16/4* 

F0303 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดเฉพาะ 

ส.อ.ท./ม.อ./มช./มทร.อีสาน/มทร.ศรีวิชัย 2 

F0304 การประชาสัมพันธ์ 

กปม./มม./กข./ส.อ.ท./มทร.อีสาน/มทร.ศรีวิชัย/DIP 6 

F0305 การจัดแสดงงานสินค้า 

มม./ส.อ.ท./มทร.ศรีวิชัย/DIP 12 

F0306 การสร้างการรับรู้ 

กปม./มม./ส.อ.ท./ 
มทร.ศรีวิชัย/DIP 

5 

F0307 ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ 

ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด./ 
มทร.ศรีวิชัย 

0 

F0401 ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์ 

กปม./กวก./สศข./ม.อ./มจ./มทร.ศรีวิชัย/DIP 16 

F0402 การวิจัยด้านเกษตรอัตลักษณ์ 

พด./กวก./สศก./ม.อ./มช./มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 17/1* 

F0403 การบริหารจัดการพ้ืนท่ี  

ม.อ./มทร.อีสาน/มทร.ศรีวิชัย 14 

F0404 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป 

กปม./กวก./ม.อ./มช./มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 16/1* 

F0405 การรวมกลุ่มเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ 

มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 2 

F0406 นโยบายและแผน 

สศช./สศก./มทร.ศรีวิชัย/DIP 4 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

กปศ./กปม./กวก./มม./กข./สป.อก./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./มช./
มร.อด./มจพ./มทร.อีสาน/มจ./มรย./มทร.ศรีวิชัย 

ส.อ.ท./ม.อ./มช./มจพ./ 
มทร.ศรีวิชัย/DIP 

กรอ. มอ. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย                          สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (GAP และเกษตรอินทรีย์) 030201 

สินค้าเกษตรปลอดภัย 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

(GAP และเกษตรอินทรีย์) Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 ปัจจัยการผลิต 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การผลิต V03 การสร้างมูลค่าเพ่ิม V04 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 759/3* โครงการ 

F0101การบริหารจัดการพื้นท่ี 

กสก./พด./ส.ป.ก./ส.อ.ท./มร.อด./มจ./
กวก. 

18 

F0102 การผลิตเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ/เหมาะสม 

พด./กปม./มม./ส.ป.ก./มช./มสด./มข./
มจ./มพ./กวก./กข./ม.อ./มร.อด./มรย./
มทร.ตะวันออก/ส.อ.ท.  

58 

F0103 การเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน 

กปศ./ส.อ.ท./มช./NIDA 2 

F0104 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

พด./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก 63 

F0201 แผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

59/1*  

F0202การรวมกลุ่มในการท าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

58 

F0203 มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

พด./ม.อ./มสด./มจ. กสก./สวพส./กปม./
กวก./มกอช./มม./ส.ป.ก./กข./ส.อ.ท.  

102 

F0204 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศัตรูพืช 
ด้วยวิธีผสมผสาน 

คร./กสก./พด./กวก./กข./ส.อ.ท./ม.อ./
มข./มจ.มรย. 

93 

F0205 การเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ท้ังในและต่างประเทศ 

23/1* 

F0301 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยอาหาร 

พด./ส.อ.ท./ม.อ./มช./มรย. 49 

F0302 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานท้ังในและต่างประเทศ  

ส.อ.ท./กยท./กปม./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ์/
สป.อก./ม.อ./มช./มสด./มจ.มพ. 

15 

F0303 มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ
ผู้ประกอบการแปรรูปดา้นเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 

BOI/กรมส่งเสริมสหกรณ์/สป.อก./ส.อ.ท.  24 

F0304 บรรจุภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐาน 

กปศ./พด./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สป.อก./ส.
อ.ท./ม.อ./มช. 

5 

F0401 การเพ่ิมช่องทางการตลาดและธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ
ให้กับสินค้าและบริการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

56 

F0402 การเจรจาการค้า /การเปิดตลาด/ความร่วมมือ/ ลด
อุปสรรคทางการค้า 

กปศ./มกอช./NIDA/ส.อ.ท.  2 

F0403 การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

กยท./สป.กก./พด./กวก./ม.อ./มจ./NIDA/
มพ./ส.อ.ท.  

3 

F0404 การสร้างตราสินค้าและความเช่ือมั่นใหก้บัสินค้าและ
บริการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรย์ี 

กปศ./พด./กรมส่งเสริมสหกรณ์/กข./มอบ./
ม.อ./สถาบันวิทยาลัยชุมชน/มจ./ส.อ.ท.  

7/1* 

F0405 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความปลอดภัยของ
สินค้า 

กปศ./พด./กปม./มกอช./ส.อ.ท./มสธ. 6 

F0505 การจัดท าฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย 

คร./สป.กษ./พด./สศข./ส.อ.ท./มจ. 7 

F0506 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรท่ีได้
มาตรฐาน 

0 

F0507 การส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาให้ความรู้ 

54 

F0508 การพัฒนาระบบสินเชื่อเพ่ือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ธกส./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท.  0 

F0509 แผนงานท่ีสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

สศช./สป.กษ./พด./สศข./ส.อ.ท./มจ. 23 

F0501 การวิจัยและพัฒนาพนัธุ์  

17 

F0502 เทคโนโลยีการ
ผลิต / เครื่องมือ  

7 

F0503 การบริหาร
จัดการน้ า 

5 

F0504 กฎหมาย และกฎระเบยีบที่เอื้อตอ่การ
พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 

กปศ./มกอช./ส.อ.ท.  3 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

กยท./กสก./กปศ./พด./กปม./กวก./กตส./
สศข./กข./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก 

พช./พด./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.ป.ก./กข./
ม.อ./มช./มร.อด./มจ./NIDA/มพ./มรย./ส.อ.ท.  

กปศ./พด./กปม./กวก./มกอช./มม./มจ./ส.อ.ท.  

พด./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ม.อ./มสด./
มจ./NIDA/กรมการค้าต่างประเทศ/ส.อ.ท.  

กสก./กปศ./กปม./กวก./ส.อ.ท./ม.อ./สวทช./
มช./มจ. 

มจ./กปศ./มช./กวก./ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท.  พด./ส.อ.ท./มจ. 

กรมควบคุมโรค./กปศ./กปม./มกอช./
มม./กข./ส.อ.ท./มช./มจ. 

สป.กษ./กปศ./พด./กวก./มกอช./มม./ 
ส.อ.ท./มสธ./ม.อ./มร.ชม./มจ./มพ. 

ม.อ./สป.กก./สวทช. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย                          ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 030202 

ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับ

ด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น 
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lu

e 
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ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 ระบบรับรองมาตรฐาน 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 ความเชื่อมั่น V03 การประชาสัมพันธ ์

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวม 85/3* โครงการ รวม 12/1* โครงการ รวม 11/2* โครงการ 

รวม 95 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 203/6* โครงการ  

F0101 การก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร 

มกอช./มม./ส.อ.ท./ม.อ./มจ. 14 

F0102 การรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานของเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์ 

คร./กปศ./กวก./มม./กข./ส.อ.ท./มอบ./มจ. 34/1* 

F0103 ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานก ากบัดูแล 
ควบคุม และการตรวจสอบย้อนกลับ  

คร./กปศ./กวก./มกอช./มม./กข./ส.อ.ท./มว./
มอบ./ม.อ./มช./มข./มจ. 

30/2* 

F0104 ต้นแบบการน ามาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ 

กวก./ส.อ.ท./มว./มจ./มทร.ตะวันออก  7 

F0201 ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน 

กวก./ส.อ.ท./ม.อ./สวทช./มช./มข./
มจ./มทร.ตะวันออก  

 
 

F0202 ส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  

กปศ./กรมส่งเสริมสหกรณ/์ส.อ.ท./ม.อ./
มช./มจ. 

2 

F0203 แฟลตฟอร์มฐานข้อมูลสินคา้เกษตร/สถาบัน
เกษตรกร/เกษตรกร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

มอบ./ม.อ./มข./ส.อ.ท./อ.ต.ก./มจ. 0 

F0301 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความ
ปลอดภัยของสินคา้ 

3 

F0302 การส่งเสริมการบริโภคสินคา้ปลอดภัยและ
สินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

5/2* 

F0303 การยอมรับมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภัย
และเกษตรอนิทรีย์ของไทย 

ส.อ.ท./มจ. 3 

F0401 เทคโนโลยีการผลิต/เครื่องมือ 

ม.อ./มช./มข./ส.อ.ท./มจ. 17 

F0402 การบังคับใช้กฎหมาย 

กปศ./มกอช./ส.อ.ท.  1 

F0403 การเผยแพร่/ถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตรอนิทรีย์ 

ม.อ./มช./มข./สอศ./ส.อ.ท./มอบ./มจ. 48 

F0404 ฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย 

มกอช./สศข./ส.อ.ท./ม.อ./มจ. 9 

F0405 ศักยภาพด้านบุคลากร  

4 

F0406  ระบบงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการมาตรฐานของสินค้า
เกษตรและอาหาร 

ส.อ.ท./มว./มอบ./ม.อ./มข. 11 

F0407 การรวมกลุ่มในการท าเกษตรอินทรีย์ 

ธกส./กปศ./กวก./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.ป.ก./ส.อ.ท./มจ. 5 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลักY1 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

10/1* 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สศช./มกอช./กรมส่งเสริมสหกรณ/์ส.อ.ท./
มว./มอบ./มร.อด. 

กปศ./กวก./มกอช./กรมส่งเสริมสหกรณ/์
กข./ส.อ.ท./มอบ./มสธ./มข./มจ. 

กปศ./ส.อ.ท./มอบ./มข./มจ. 

มอบ./ส.ป.ก. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย                           สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 030301 

สินค้าเกษตรชีวภาพ 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น Va

lu
e 

Ch
ain

 
หน

่วย
งา

น 
ที่เ

กี่ย
วข

้อง
 

V01 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ V03 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 89/13* โครงการ 

F0101 การส ารวจ/อนุรักษ์/รวบรวมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ประมง  
จากแหล่งธรรมชาติในท้องถ่ิน/ชุมชน 

DTAM/ พด./ กปม./ มม./ มช./ กปศ./ กวก./  
ส.ป.ก./ ส.อ.ท./ มจ. 

4 

F0102 การส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ ์

กปศ./พด./กปม./กวก./มกอช./กรมส่งเสริมสหกรณ์/
สอน./สศอ./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก 

12/2* 

F0103 การผลิตโดยใช้ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

7/3*  

F0104 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ์ 

กสก./กปศ./ส.อ.ท./มช./มจ. 1/1* 

F0105 การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ประมงเพ่ือการพัฒนาเป็นสินค้า
จากมาตรฐานชีวภาพในท้องถิ่น 

กปศ./กวก./ม.อ./มร.อด/.ส.อ.ท. 7 

F0201 กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส.อ.ท./DTAM/สป.กษ./กสก./พด./กปม./กวก./มม./กรมส่งเสริม
สหกรณ์/ส.ป.ก./สอน./สศอ./มฟล./มช./มจ./มจธ. 

15/4* 

F0202 มาตรฐานระบบการผลิต
และมาตรฐานสินค้าเกษตรชีวภาพ 

6/1*  

F0203 บรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากชีวภาพ
เพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าและดึงดูด
ผู้บริโภค 

ส.อ.ท./กวก./กข. 1 

F0204 แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย 

1 

F0205 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่
สินค้าพรีเมียม 

DTAM/กปศ./กวก./ส.อ.ท./
มช./มจ. 

0 

F0206 การสร้างแบรนดใ์ห้มีความน่าสนใจ 

ส.อ.ท./กปศ. 0 

F0207 การพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

สป.กก./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก 0 

F0301 การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภค สร้างความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ ์ 

กสก./พด./มม./ส.อ.ท. 1 

F0302 การเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงตลาดสินคา้เกษตร
ชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ 

กปศ./มจ./ส.อ.ท. 1 

F0303 การส ารวจความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพของ
ตลาด  

กสก./ส.อ.ท./มจ. 0 

F0401 กฏหมายและระเบียบท่ีเอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ 

พด./กปม./กวก./ส.อ.ท. 1 

F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ  

DTAM/กปศ./พด./กวก./สศข./ส.อ.ท./มจธ. 6 

F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ  

กปศ./พด./กปม./กวก./สศข./กข./สอน./ส.อ.ท./วช./มฟล./มสธ./
มช./มจ./มทร.ตะวันออก 

19/2* 

F0404 เทคโนโลยี/นวัตกรรม  

2 

F0405 ศักยภาพบุคลากร  

ส.อ.ท./มช./มจ. 5 

F0406 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อ เพ่ือการผลิตและพัฒนาเกษตรชีวภาพ 

ธกส./พด./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท. 0 

F0407 แผนงานท่ีสนับสนุนสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

สศช./พด./สศข./ส.อ.ท. 0 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

สอน./สป.กก. 
หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

กสก./กปศ./พด./กปม./กวก./มม./กรมส่งเสริม
สหกรณ์/กข./สอน./ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด./มจ./ 
มทร.ตะวันออก/มจธ. 

ส.อ.ท./กปศ./พด./กปม./
กวก./มกอช./สอน./สศอ./
มจ. 

สป.กษ./ส.อ.ท./กปศ./พด./
กวก./มช./มจ./สป.อก. 

พด./กปม./สอน./มช./กวก./ส.อ.ท./
วศ./มจ. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย                           วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มขึ้น 030302 

วิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดต้ังในทุกต าบล

เพ่ิมขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังในทุกต าบลเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การจัดต้ัง/บริหารจัดการวิสาหกิจ  
(เชิงพาณิชย์) 

V03 การพัฒนาวิสาหกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ปี 2562 ปี 2563 

ปี 2564 

รวม 1* โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 13/1* โครงการ 

F0101 การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น/ชุมชนท่ีสามารถ
น ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

กปศ. /สพภ./ส.อ.ท.  2 

F0102 การรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพในท้องถิ่น/ชุมชน  

มจ./ สพภ./ กสก./ กปศ./ ส.อ.ท. /มอ./ มร.อด. 1 

F0103 การประเมินความต้องการของตลาด 

สพภ./ ส.อ.ท.  0 

F0104 การรวมกลุ่มเกษตรกร 

กสก./ กปศ./ ส.อ.ท./ มจ. 1 

F0105 การให้ความรู้และค าแนะน าในด้านการจัดตั้งวิสาหกิจ  

สพภ./ กสก./ มอ./ มจ./ กปศ./ ส.อ.ท.  0 

F0106 แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพในท้องถิ่น 

ส.อ.ท.  0 

F0201 แผนการด าเนินงาน/แผนการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

สพภ./ ส.อ.ท.  0 

F0202 ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

กสก./ กปศ./ ส.อ.ท.  1 

F0203 แหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินการ ส าหรับการจัดตั้งวิสาหกิจ
เกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส.อ.ท./ ธกส. 0 

F0204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ส.อ.ท./ กปศ. 1 

F0205 กระบวนการเรียนรู้ การผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพ 

กสก./ กปศ./ ส.อ.ท./ มอบ./ มอ./ สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ สพภ. 3 

F0206 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

สพภ./ ส.อ.ท./ มอ. 0 

F0301 การติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

13/1* 

F0302 การจัดระดับชั้นคุณภาพของวิสาหกิจ 

กสก./ กปศ./ ส.อ.ท.  0 

F0303 ความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพของตลาด  

ส.อ.ท./ สพภ. 0 

F0304 การซื้อขายผ่านระบบตลาดออนไลน์ 

สพภ./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.อด. 0 

F0305 การยกระดับวิสาหกิจเพ่ือการส่งออก 

ส.อ.ท. /มอ. 0 

F0306 เครือข่ายเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวเกษตร/
การจัดการตลาดในประเทศและต่างประเทศ  

ส.อ.ท./ สป.อก./ ททท. 0 

F0401 กฎหมายและระเบียบเอ้ือต่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ฐานขีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส.อ.ท.  0 

F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ  

ส.อ.ท./ สพภ. 1 

F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ  

ส.อ.ท./ มอ. 2 

F0404 ศักยภาพบุคลากร  

ส.อ.ท.  0 

F0405 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการจัดตั้งและการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ธกส./ ส.อ.ท.  0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

F0406 แผนงานท่ีสนับสนุนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพ่ิมขึ้น 

สศช./ สพภ./ สศก./ ส.อ.ท.  0 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สศก./ ส.อ.ท./ สพภ. 

มอบ. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.4 เกษตรแปรรูป 
เป้าหมาย   030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลคา่เพิ่มขึ้น 
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V01 การรวมกลุ่ม 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

สินค้า 
เกษตรแปรรูป 
และผลิตภัณฑ์ 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 วัตถุดิบ V03 การแปรรูป/สร้างมูลค่า V04 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น  
384/5* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

อก
. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

การรวมกลุ่มและ
พัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มให้มี
ความพร้อม 
เพื่อการแปรรูป 

F0101 

กสก. / พด. /  
กปม. / สตส. / 
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ / สมอ. / 
กสอ. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มทร.อีสาน / 
มจ. 

10 

การท าเกษตร
พันธะสัญญา F0102 

0 

10 

5/2* 

0 

25 

116/2* 

8/1* 

35 

5 
5 

0 

25 

6/1* 

50 
11 

27 

7 

4 0 

1 

10 

F0201 วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน 

ความพอเพียงของ
วัตถุดิบทดแทนการ
น าเข้า 

F0202 

F0401 การสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูป/
จับคู่ธุรกิจ 

F0402 
ช่องทางจ าหน่าย และขยาย
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

บริการหลังการขาย F0403 

การประชาสัมพันธ์ F0404 

ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตดัแตง่/คดับรรจุ และบรรจุภัณฑ์ F0301 

F0302 การบริหารสินค้าคงคลัง 

F0501 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 

แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑมี์มูลค่าเพิม่ขึ้น 

F0508 

F0507 กฎระเบียบที่เอือ้ตอ่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าเกษตรแปรรูป 

สศช. / กปศ. / สศก. / ส.อ.ท. /  มข.   

อ.ต.ก. / อ.ค.ส. / สมอ. / กสอ. / ส.อ.ท.  

อ.ต.ก. / องค์การสุรา / กปศ. /  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.อ.ท. /  
มข. / มทร.อีสาน / คต.  

ธกส. / อย. / กปศ. / กปม. / ส.อ.ท. / มว. / ม.อ. / มข. / 
มทร.อีสาน / มจ. 

ปณท. / ส.อ.ท. / มข. / มทร.อีสาน   

อ.ส.ค. / กปศ. / พด. / 
ส.อ.ท. / มว. / ม.อ. / 
มช. / มจ. 

องค์การสุรา / กปศ. / สมอ. / กสอ. / ส.อ.ท. / ม.อ. / 
มช. / มรภ.อด. / มข. / มทร.อีสาน / มจ. / มน.  

อ.ส.ค. / องค์การสุรา / อย. / กสก. / กปศ. / พด. / สศอ. / สมอ. / กสอ. / ส.อ.ท. / มว. / 
มฟล. / ม.อ. / มช. / มข. / มทร.อีสาน / มน. 

อย. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.อ.ท. / มฟล. / ม.อ. / มรภ.อด. /  มจ. 

อย. / กปม. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศอ. / สมอ. / 
กสอ. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มช. / มรภ.อด. / มข. / มจ. 

อย. / ส.อ.ท. / มข.   

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.อ.ท. / 
กรมการข้าว / ม.อ. / มข. / มน. / 

กสก. / กปศ. / กปม. / กวก. / สศก. / สศอ. / สมอ. / กสอ. / 
ส.อ.ท. / ม.อ. / มข. / มทร.อีสาน / มจ. /   

กปศ. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศอ. / สมอ. / 
กสอ. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. /  

กปศ. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  
ส.อ.ท. / ม.อ. / มข. / มทร.อีสาน 

พด. / ส.อ.ท. / มข. / มทร.อีสาน 

กปม. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศอ. / ส.อ.ท. / 
มฟล. / ม.อ. / มจ.  

กวก. / สศก. / กรมการข้าว / สศอ. / ส.อ.ท. / 
มว. / มฟล. / ม.อ. / สวทช. / มช. / มข. / 
มก. / มทร.อีสาน / มจ. / 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.อ.ท. / มข.  

สศก. / สศอ. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มข. / 
มทร.อีสาน /  

ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 

ส.อ.ท.  

ส.อ.ท. / มฟล. / ม.อ. /  
มทร.อีสาน 

ส.อ.ท. / มข. 

F0303 เทคโนโลยีการแปรรูป 

1 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการแปรรูป F0304 F0305 อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือแปรรูป 
แทนแรงงานคน/ทุ่นแรงคน 

F0307 การออกแบบพัฒนา/ใช้บรรจุภัณฑ์ 

F0306 ความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ ์ 

กปม. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / กรมการข้าว / สศอ. / สมอ. / กสอ. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มช. / มข. / มน. 21 

F0308 การสร้างตราสินค้า และสร้างเรื่องราว F0309 ศักยภาพผู้ประกอบการ 

2 

องค์ความรู้/ความรู้ด้านการแปรรูป  F0502 

การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรแปรรูป F0503 

โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ
ด้านการขนส่ง 

F0504 

F0505 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการแปรรูปและการตลาด 

การเข้าถึงแหล่งทุน F0506 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย  030501  สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม/่อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม/่

อัจฉริยะมีมูลค่า 
เพ่ิมขึ้น  

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 
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5/1* 
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0 

1 

รวมทั้งสิ้น  
57/3* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

6/1* 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

depa / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สปก. / สมอ. / สทอภ.  

V01 การวิจัย 
และเทคโนโลยี 

V02 การจัดท า
แปลงสาธิตต้นแบบ 

V03 การส่งเสริม/ขยายผล 
เกษตรอัจฉริยะ V04 ประสิทธิภาพการผลิต V05 การตลาด 

การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
ด้านกระบวนการ
ผลิต พันธุ์พืช  
ปศุสัตว์ ประมง 

F0101 

F0102 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล
การเกษตร
อัจฉริยะ หรือ
เทคโนโลยี 
การเกษตรดจิิทัล 

F0201 แปลง/โรงเรือนสาธิตตน้แบบ
เกษตรอัจฉริยะ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการท า
เกษตรอัจฉริยะ 

F0202 

คร. / กปศ. / กปม. / 
กวก. / มม. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มช. / มจ. 

กวก. / สอน. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มช. / มจ. 

กสก. / กปศ. / พด. / กปม. / 
กวก. / มม. / กรมการข้าว / 
สอน. / ส.อ.ท. / มว. / ม.อ. / 
สวทช. / มช. / มรภ.อด. / 
มทร.ตะวันออก   

พด. / สอน. / ส.อ.ท. / มว. / 
ม.อ. / มช. / มรภ.ชม. / มจ. 

3/1* 

F0301 แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

F0302 เกษตรแปลงใหญ่อจัฉริยะ และ 
พื้นที่อื่นๆ 

F0303 เทคโนโลยีเพื่อพฒันาเกษตรกร  
ให้เป็น Smart Farmer/Young 
Smart Farmer/ Start Up 

ธกส. / สป.กษ. / กสก. / กปศ. / 
พด. / กวก. / สอน. / กสอ. /  
ส.อ.ท. / ม.อ. / มช. / มจ. 

กสก. / พด. / กวก. / กรมส่งเสริม
สหกรณ์ / ส.อ.ท. / มจ.  

พด. / กปม. / กวก. / กรมส่งเสริม
สหกรณ์ / ส.อ.ท. 

ธกส. / กสอ. / ส.อ.ท. / วช. / สนช.   

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สอน. / 
ส.อ.ท. / มว. / ม.อ. / มจธ. / มจ.    

กปศ. / กปม. / กวก. / กสอ. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มช. / มจ. 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สอน. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มช. / มจ. / มจธ.   

 ส.อ.ท. / ม.อ. / NIDA 

F0401 เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและเกบ็เกีย่ว  

การให้บริการด้านการเกษตรอจัฉริยะ  F0402 

F0403 ระบบโลจิสติกส์/คลังสินคา้อัจฉริยะ 

แหล่งเงินทุนเพื่อขยายผลการใช้
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

F0404 

การแปรรูปผลิตภัณฑใ์ห้มีคณุภาพ F0405 

อ.ต.ก. / ส.อ.ท. / ม.อ.  

 ส.อ.ท. / ม.อ.  

 ส.อ.ท. / ม.อ.  

F0501 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และจัดการตลาดอจัฉริยะ 
จัดสร้างแพลตฟอร์ม
ตลาด Online Offline  

F0502 การเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

F0503 การประชาสัมพันธ์ 
จัดการแสดงสินคา้
เกษตรและสร้างคา่นยิม
การบริโภคสินคา้เกษตร
ในประเทศ 

F0601 การวิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง พร้อมจด
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 

F0603 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าที่ไดจ้ากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร F0602 

สศช. / สศก. /  ส.อ.ท.  พด. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มช. / มจ.  พด. / สศก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

V01 ปัจจัยการผลิต V02 การพัฒนากระบวนการผลิต 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม/่อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตต่อหน่วย 
ของฟาร์มหรือแปลง
ที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม/่อัจฉริยะ

เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

F0301     พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์  

0 

F0302     มาตรฐานการผลิต 

6 

3 

6 

 
9 

รวมทั้งสิ้น  
113/3* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

depa / สทอภ. / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    มม.   

F0101     พันธุ์พืชและพันธ์สัตว์เพื่อการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

18/1*  

F0102     ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม  

22 

F0103     การเข้าถึงเทคโนโลยี 

4 

F0104     การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

0 ธกส. / ส.อ.ท. / สนช.   

กปศ. / กปม. / กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / สวทช. / มจ.   

กปศ. / กปม. / กวก. / สอน. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ.     

 กวก. / กรมการข้าว / สอน. / ส.อ.ท.     

F0201     เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยี 

F0202     การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ  

F0203     ระบบโลจิสติกส/์คลังสินค้าอัจฉริยะ  

F0204     ผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

อ.ต.ก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์  / ส.อ.ท. / ม.อ.  

พด. / กวก. / ส.อ.ท. / มจ. / มทร.ตะวันออก  

กวก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สอน. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. / 
มทร.ตะวันออก / มจธ.    

 ส.อ.ท. 12 

0 

12/1*  

21/1* 

วิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช ประมง  
ปศุสัตว์ พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 

F0303 

ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร F0304 

แผนงานท่ีสนับสนุนผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์มหรือแปลง 
ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
อัจฉริยะเพิ่มข้ึน 

F0305 

สศช. / สอศ. / ส.อ.ท. 
 กวก. / ส.อ.ท.  

 กวก. / ส.อ.ท. / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / มจ.    

 สศก. / ส.อ.ท. / ม.อ.   

 ส.อ.ท.  
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

V01 ปัจจัยการผลิต 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย 

มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร V03 การตลาด 

รวมทั้งสิ้น  
365/24* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 

 
 
 

5 

กปศ. / พด. / กปม. / กวก. / 
กรมการข้าว / ส.อ.ท. / มจ.  

F0101 ความต้องการ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 

39/1*  

 
 

F0102 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  

42/3* 
กสก. / กปศ. / พด. /  กปม. / 
สศก. / ส.อ.ท. / ม.อ.   

F0103 การเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า
เกษตร 

มกอช. / สศก. / ส.อ.ท.  

F0201     การลดต้นทุนการผลิต F0202     การเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
กสก. / พด. / กปม. / มม. /  
ส.อ.ท. / ม.อ. / มทร.ตะวันออก  

กสก. / กปศ. / พด. / กปม. / กวก. / 
มม. / ส.อ.ท.   20/2* 32/3*  

5 

ธกส. / สป.กษ. / กสก. / กปศ. / กวก. / มกอช. / สปก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / สวทช.      

 กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. / มจธ. 

F0203 ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

F0204 การบริหารจัดการผลผลิตก่อนและ
หลังการเก็บเก่ียว 

21/6*  

F0205   การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

0 สป.กษ. / ส.อ.ท.  

กยท. / กสก. / กปศ. / พด. / กปม. / กวก. / 
มม. / สศก. / ส.อ.ท. 

กปศ. / พด. / กวก. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มจ. / มรย.   

F0207 การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม  
ให้สอดคล้องกับระบบแผนท่ีการเกษตร  

แปลงเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ 

F0206 

36/1* 21/1*  

กยท. / สป.กษ. / พด. / กวก. / มม. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก. / ส.อ.ท.    

การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรอง และเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

F0208 

21/1*  

14/1* 

18 กสก. / ส.อ.ท. / กน. 

 กปม. / ส.อ.ท. / กน. 

F0301 ช่องทางด้านการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ตลาดรองรับสินค้า
เกษตรหลายระดับ  

F0302 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

33 

F0403    ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  

3 

F0404    ระบบโลจิสติกส์  

6/3* 

F0405    การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร  

3 

F0406    โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร  

21/1* 
15 สศช. / ธกส. / พด. / สศก. / 

ส.อ.ท.    

สศค. / ส.อ.ท. / กน. กปศ. / ส.อ.ท. / มจ.   

กปศ. / สศก. / ส.อ.ท. 

พด. / กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. / 
มทร.ตะวันออก 

พด. / ส.อ.ท. ส.อ.ท. / ม.อ. /  มจ.  

การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

F0401 

F0402 การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  
10/1*  

F0407 แผนงานท่ีสนับสนุนประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มข้ึน 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย 030602 สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                       มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

V01 สถาบันเกษตรกร  
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

V02 การเพ่ิมขีดความสามารถแลยกระดับสถาบันเกษตรกร V03 การตลาด 

2/1* 

F0101 การรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร  

12/1*  

F0102 ระบบฐานข้อมูลสมาชิก  
สถาบันเกษตรกร  

7 

F0103 แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ 

0 

5 

0 

2 

4 7 4 
รวมทั้งสิ้น  

89/8* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

V01 สถาบันเกษตรกร  
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ

กลุ่มเป้าหมาย) 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

V02 การเพ่ิมขีดความสามารถแลยกระดับสถาบัน
เกษตรกร 

V03 การตลาด 
F0201 องค์ความรู้ให้สถาบัน
เกษตรกร และพัฒนาบคุลากร 

27/5* 

F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร 

8 

F0203 โครงสร้างองค์กร ระบบ
บริหารจัดการ  
และระบบธรรมาภิบาล 

7/1* 

F0204 การสร้างเครือข่ายการ
รวมกลุ่ม 

1 

F0205 การส่งเสริมอาชีพ 

3 

F0206 คุณภาพมาตรฐานของสินคา้ 

2/1* 

F0101 การรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร  

12/1*  

F0102 ระบบฐานข้อมูลสมาชิก  
สถาบันเกษตรกร  

7 

F0103 แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ 

0 

F0301 ตลาดกลาง ศูนย์กระจาย และศูนย์
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

5 

F0302 ตลาดเฉพาะและตลาดเฉพาะฤดู 

0 

F0303 การตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาตรฐาน 

2 

F0401 กฎหมายและระเบียบที่ส่งเสรืมสถาบันเกษตรกร 

4 

F0402 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

7 

F0403 แผนงานที่สนับสนุนสถาบันเกษตรกร(สหกรณ ์วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 

4 

ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /    

ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ /   

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก. /  

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  
สศก. / 

สศช. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก. / 

คร. / มกอช. / สศก. / 
สมอ. /  

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  

กสก. / ตส / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  มจ.   

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  มจ.   

กปศ. / สป.อก. /  กวก. / ม.อ. /  มจ.  

 ตส/ มกอช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / มจ.   

 มกอช. /  กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สมอ.  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  

F0201 องค์ความรู้ให้สถาบันเกษตรกร และพัฒนาบุคลากร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร F0202 

F0203  โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล 

F0204 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม 

F0205 การส่งเสริมอาชีพ 

27/5* 

8 

7/1* 

1 

3 

F0206 คุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจ

ชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้น

ทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  
มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

กฎหมายและระเบียบท่ีส่งเสริม
สถาบันเกษตรกร 

F0401 F0402 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  F0403 แผนงานท่ีสนับสนุนสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) 

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.   

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.  

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์   

กสก. / ตส / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  มจ.   

กวก. / ม.อ. /  มจ.  

 ตส/ มกอช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / มจ.   

คร. / มกอช. / สศก. / 
สมอ. 

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  มจ.   

กปศ. / สป.อก.  

F0301 ตลาดกลาง ศูนย์กระจาย และศูนย์
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

F0302 ตลาดเฉพาะและตลาดเฉพาะฤดู 

F0303 การตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 

ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กสก. / 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ /    

 มกอช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สมอ.  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์  

ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์   สศช. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.  กรมส่งเสริมสหกรณ์  





เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมชีวภาพ 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

V01 การลงทุน   

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 การตลาด  V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V04 มาตรฐาน/กฎ ระเบียบ 

ปี 2564 

V02 การผลิต 

รวมทั้งสิ้น 67/10* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
เป้าหมาย : 040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตวัเพิ่มขึ้น 

F0101 นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

BOI/ สศช. 4 

F0102 แหล่งเงินทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สินค้าชีวภาพ 

มพ./ สป.อก./ สอวช. 

F0103 การกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

สอน./ ม.อ./ สวทช. 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ  

สศอ./ กสอ./ มอบ./ สอน./ ม.อ./ สมอ./ ส.อ.ท./ มจ. 

F0202 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพ  

มพ./ สอน./ กสอ./ SLRI/ วว./ มอบ./ สศอ./ ม.อ./ กรอ./ สมอ./ 
มจ./ สถาบันอาหาร/ สป.อก. 

F0203 การต่อยอดงานวิจัยเพ่ือสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมชีวภาพ  

DTAM/ กสอ./ สอน./ มช./ มอบ./ SLRI/ สศอ./ ม.อ./ สวทช./ 
สมอ./ ส.อ.ท./ มจ./ สถาบันอาหาร 

F0204 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการตลาด  

DTAM/ กสอ./ สอน./ สศอ./ สมอ./ มจ./ SLRI/ ส.อ.ท. 

F0205 ผลิตภาพของสถานประกอบการชีวภาพสู่โรงงานอัจฉริยะ  
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

กสอ./ สศอ./ สวทช./ สมอ./ สอน./  
สป.อก./ ส.อ.ท. 

F0206 การสร้างคลัสเตอร์ Biorefinery เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการผลิต 
อุตสาหกรรมชีวภาพท้ังระบบ 

ม.อ./ สป.อก./ ส.อ.ท. 

F0301 ความตระหนักของผู้บริโภค  

ส.อ.ท. 

F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์  
และออฟไลน์  

มพ./ ม.อ./ ส.อ.ท. 

F0303 การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศผ่าน
มาตรการต่าง ๆ 

สศอ./ สอน./ ส.อ.ท. 

0 

1/1* 

15/3* 

16/2* 

4/2* 

9 
1 

2 

F0401 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีตรงกับความต้องการของตลาด  

มพ./ สอน./ ม.อ./ สวทช./ วศ./ ส.อ.ท./ มจ. 

F0402 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

สอน./ อย./ ส.อ.ท. 

F0403 ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  

สอน./ อย./ ส.อ.ท./ มจ. 
 

F0501 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก/ศูนย์ทดสอบ/ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
ท่ีทันสมัยและได้มาตรฐานสากล  

สอน./ สศอ./ ส.อ.ท./ SLRI 

F0502 ระบบการท าเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพและผลผลิตทางการเกษตร  

มพ./ สอน./ มจ./ กรมพัฒนาท่ีดิน/ ส.อ.ท./ ม.อ. 

F0503 ระบบการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์
ฐานชีวภาพ 

สอน./ ส.อ.ท. 
F0404 กฎระเบียบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง 

สอวช./ สอน./ ส.อ.ท. 

0 

0 

0 

3/2* 

2 

0 

1 

0 

0 

9 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

- - 

อก. , พณ. อก. , พณ. อก. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น Va

lu
e 

Ch
ain

 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 87/16* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
เป้าหมาย : 040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

F0101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์  

ศลช./ สภากาชาดไทย/ มว./ DTAM/ วว./ กรมการแพทย์/ 
อย./ สบส./ ส.อ.ท./ มฟล./ ม.อ./ สอวช. 

F0102 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 

ส.อ.ท./ กรมการแพทย์/ สบส./ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ 
มว./ ม.อ. 

V01 มาตรฐาน V02 การลงทุน 

F0201 มาตรการส่งเสริมการลงทุน การผลิตเครื่องมือแพทย์และ
บริการทางการแพทย์ 

BOI/ สศช./ ส.อ.ท./ สอวช. 

F0202 การเข้าถึงแหล่งทุน 

ธสน./ ธพว./ สป.อก./ ส.อ.ท./ ศลช. 

V03 การผลิตและบริการ 

F0301 การสร้างและพัฒนาผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

สศอ./ สป.อก../ กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ สคช./ อย./ 
สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท./ ศลช./ มว./ มฟล. 

F0302 ระบบการจดสิทธิบัตรเครื่องมือแพทย์ 

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. 

F0303 การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

มข./ สศอ./ กสอ./ ศลช./ ส.อ.ท./ มฟล./ กรมควบคุมโรค/ มช./ 
กรมการแพทย์/ สมอ./ ม.อ./ สวทช./ สอวช./ SLRI/ มจ. 

F0304 การผลิตและบริการทางการแพทย์ท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองของไทยท่ีมีศักยภาพ 

สศอ./ ศลช./ กรมการแพทย์/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/  
ส.อ.ท./ มมส./ ม.อ./ สวทช. 

V04 การตลาด 

F0401 การเข้าถึงตลาด ท้ังในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  

ศลช./ สภากาชาดไทย/ สปสช./ ส.อ.ท./ สอวช. 

F0402 การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ของไทย 
ในต่างประเทศ 

สภากาชาดไทย/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ ศลช. 

F0403 ความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย 

ศลช./ มว./ อย./ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ มจ. 

F0404 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ 

สภากาชาดไทย/ ส.อ.ท./ สศช./ EEC/ สบส./ สมอ./ กสอ./ มว./ 
มจ. 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่ออุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ 

F0501 เครือข่ายความร่วมมือ/ระบบการให้ค าปรึกษาและรับรองเครื่องมือแพทย์ 

มว./ กรมการแพทย์/ อย./ ส.อ.ท./ ศลช. 

F0502 ศักยภาพบุคลากรในสาขาท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นในอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ 

ศลช./ มว./ กรมการแพทย์/ สภากาชาดไทย/ สบส./ สรพ./  
ส.อ.ท./ ม.อ. 

F0503 ระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจร  

สศอ./ กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ ศลช. 

F0504 ศูนย์ทดสอบห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ 

มว./ มน./ กรมการแพทย์/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ 
มอบ./ สวทช./ มช. 

F0505 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

มข./ ศลช./ มฟล./ DTAM/ มช./ กรมการแพทย์/ สภากาชาดไทย/ 
อภ./ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ ม.อ./ สวทช./ จฬ. 

F0506 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

กพร./ มช./ กรมการแพทย์/ สภากาชาดไทย/ อภ./ ส.อ.ท./ ม.อ./ มจ. 

F0507 แหล่งเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ส.อ.ท. 

0 

14 

3/2* 

21 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  มอบ.  สอวช. 

5 

0 

5/5* 

9/1* 

0 

0 

2/1* 

2/1* 

4 

9 

0 

6/2* 

5/3* 

2/1* 

0 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมและบริการ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์  
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V05 แรงงาน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 82/5* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

V01 การลงทุน 

V02 ยกระดับขีดความสามารถของกิจการ 

F0101 มาตรการส่งเสริมการลงทุน  

BOI/ ส.อ.ท. 

F0102 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ส.อ.ท./ กรมสรรพสามิต 

F0201 ขีดความสามารถผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ผลิตเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ และผู้ให้บริการออกแบบระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ  
และในส่วนภูมิภาค  

กสอ./ มว./ สป.อก./ สมอ./ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0202 Startups และพัฒนาธุรกิจใหม่  

สนช./ สป.วธ./ กสอ./ กรมสรรพสามิต/ มช./ สมอ./ ส.อ.ท./ 
มทร.ศรีวิชัย 

F0203 เงินทุนและเครือข่ายแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ผลิต ผู้พัฒนาเทคโนโลยี  
และผู้ให้บริการออกแบบระบบ  

ธพว./ สป.อก./ ส.อ.ท. 

F0204 การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  

สศอ./ สศช./ ส.อ.ท. 

F0301 ขีดความสามารถของกิจการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
และดิจิทัล  

สศอ./ มว./ กฟภ./ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0302 การใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน  

สป.วธ./ สศร./ สป.คค./ กฟภ./ ส.อ.ท. 

F0401 เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  

มช./ ส.อ.ท./ ม.อ./ สนช./ มทร.ศรีวิชัย 

F0402 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม  

กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ สวทช./ สนช./ มทร.ศรีวิชัย 

F0403 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาทางเทคโนโลยี  

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0404 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในการรับรองคุณภาพสินค้านวัตกรรมดิจิทัล  

กรมสรรพสามิต/ ส.อ.ท./ มว./ มทร.ศรีวิชัย 

F0601 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลและดัชนีอุตสาหกรรม  

กรมสรรพสามิต/ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0602 พ้ืนท่ีทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ส.อ.ท. 

F0603 มาตรฐานท้ังในระดับ Innovation Specifications และ 
National Standards 

กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ มว./ สทอภ. 

F0604 กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ส.อ.ท. 

F0605 คุณภาพโครงสร้างบรอดแบนด ์การเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูง  

กสทช./ ส.อ.ท. 

F0606 ระบบและโครงสร้างของเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 

ส.อ.ท./ มว./ สทอภ. 

V03 การตลาด 

F0303 เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท างานของรัฐและสร้างการขยายตลาดสู่ภาครัฐ  

สป.คค./ กรมการแพทย์/ กฟภ./ ส.อ.ท./ ม.อ./ มช./ มทร.ศรีวิชัย/ 
กรมสรรพสามิต 

V04 นวัตกรรม 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
เป้าหมาย : 040301 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่อตุสาหกรรมและบริการ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

F0501 บุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน  

กรมสรรพสามิต/ สอศ./ มว./ สคช./ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0502 บุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง และการบ่มเพาะก าลังคนดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทย  

ส.อ.ท. 

F0503 มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ  

ส.อ.ท. 

F0504 ทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติและดิจิทัล  

สศอ./ สอศ./ มว./ มช./ ส.อ.ท./ ม.อ./ มทร.ศรีวิชัย 
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EEC 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เก่ียวข้องหลัก หรือสนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

- 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถ 
ในการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยดีขึ้น 

V01 การเชื่อมต่อดิจิทัล V02 ทักษะดิจิทัล 
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e 
Ch

ain
 

V03 การเข้าถึงบริการออนไลน์ 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 25 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
เป้าหมาย : 040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

F0101 ความครอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ทุกพ้ืนท่ี  

NT/ ส.อ.ท. 

F0102 การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

กฟภ./ ส.อ.ท./ NIDA 

0 

0 

F0201 ทักษะดิจิทัลขั้นพ้ืนฐาน และทักษะความเข้าใจในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

กฟภ./ ส.อ.ท./ มมส./ ม.อ./ มก. 

F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลางส าหรับแรงงานในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลสมัยใหม่  

Depa/ ส.อ.ท./ ม.อ./ มก. 

F0203 ทักษะดิจิทัลขั้นสูงส าหรับผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลเพ่ือสร้างนวัตกรรม  

ส.อ.ท. 

13 

3 

0 

F0301 การเข้าถึงบริการภาครัฐออนไลน์ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  

ส.อ.ท./ สทอภ. 

F0302 การให้บริการภาครัฐข้ามแดน  

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. 

F0303 การวิจัยและพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่ง
อนาคตให้มีคุณภาพรองรับความต้องการใช้งานของประชาชน  

ส.อ.ท./ วช./ ม.อ. 

1 

0 

0 

F0401 ความตระหนักรู้และการดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งาน  

กรมควบคุมโรค/ สกมช./ depa/ สมอ./ ส.อ.ท./ ม.อ. 

F0402 มาตรการ/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชน ท้ังเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล  

BOI/ สศช./ depa/ สพธอ./ ส.อ.ท. 

F0403 การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความยั่งยืนของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย  

ส.อ.ท./ ม.อ. 

0 

3 

5 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

- สกมช.   สทอภ. 

ดศ. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซ่อม
บ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ 

V01 การลงทุน   V02 การซ่อมบ ารุง 
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lu

e 
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V03 การตลาด  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม ่

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมาย : 040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 

F0101 มาตรการจูงใจ/สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัทที่มี
เทคโนโลยีและสิทธิในการให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาท างาน 
ในประเทศ 

BOI/ สศช. 

F0102 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศ  

ธสน./ ธพว. 

F0103 การลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 

EEC/ สศอ./ สทอภ. 

0 

0 

0 

F0201 ขีดความสามารถด้านการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และความร่วมมือด้านธุรกิจ 
กับหุ้นส่วนต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

สศอ./ สป.อก./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 0 

F0301 การส่งเสริมการตลาดการซ่อมบ ารุง  

สศช./ ส.อ.ท. 1 

1 
F0302 มาตรการดึงดูดผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงจากต่างประเทศ  

สศช./ BOI/ ส.อ.ท. 

F0202 ขีดความสามารถของกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับสากล  

สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 1 
F0203 การบริการด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

กพท./ ส.อ.ท. 0 
F0204 หน่วยรับรองและมาตรฐานของกิจการซ่อมบ ารุงของไทยที่เทียบเท่าสากล  

สวทช./ ส.อ.ท. 3 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

- กสอ. 

V04 บุคลากร 

F0401 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรด้านการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน  

สคช./ สบพ./ ส.อ.ท. 4 
F0402 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน  

สศอ./ สป.อก./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 1 

F0403 ทักษะฝีมือช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

สบพ./ ส.อ.ท. 0 

F0404 บุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะด้านและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ 
จากต่างประเทศ  

BOI/ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 1 

F0501 ฐานข้อมูล  

สศอ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 0 

F0502 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

BOI/ EEC/ ส.อ.ท. 0 

F0503 นิคมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน / ท่าอากาศยาน และ
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 

กนอ./ ส.อ.ท. 0 
F0504 เครือข่ายกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานสู่การพัฒนาคลัส
เตอรอ์ุตสาหกรรมอากาศยาน / การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

สมอ./ กสอ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 0 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน

สูงขึ้น (Tier) Va
lu

e 
Ch

ain
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 21/1* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมาย : 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กรอ. กรอ. 

V01 การลงทุน 

F0101 การลงทุนในการปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนอากาศยาน  

สศช./ BOI/ EEC/ สทอภ. 

F0102 การตั้งฐานการผลิตในไทยของผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศ/ยานยนต์ไฟฟ้า/ยานยนต์อัตโนมัติ
จากต่างประเทศ  

BOI/ กนอ./ สถาบันยานยนต์/ สศอ. 

1 

0 

F0301 ศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรและแรงงาน 

กพท./ กสอ./ สศอ./ มว./ สคช./ สป.อก./ 
สถาบันยานยนต์/ สมอ./ ส.อ.ท. 

F0302 การน าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  

สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

F0303 การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วน
อากาศยาน  

สศอ./ สศช./ สป.อก./ สถาบันยานยนต์/ 
สมอ./ กสอ./ มว./ ส.อ.ท. 

F0304 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยาน  

สศอ./กสอ./มว./สศช./สป.อก./สมอ./ ส.อ.ท. 

5 

0 

3 

2 

V02 นวัตกรรม 

F0201 การคิดค้นนวัตกรรม กระบวนการผลิต 
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  

กพร./ ส.อ.ท. 

F0202 การวิจัย พัฒนาและการทดสอบชิ้นส่วน
อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์อัตโนมัติ  

มว./ สถาบันยานยนต์/ สทอภ./ ส.อ.ท. 

1 

1 

V03 การผลิต 

F0401 การส่งเสริมตลาดทดแทนการน าเข้า  

ส.อ.ท. 

F0402 เครือข่ายเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยาน  

ส.อ.ท. 

F0403 บริการการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากข้ึน 
ของศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศเพิ่มขึ้น  

ส.อ.ท. 

F0404 การกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
อัตโนมัติทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สศช./ สศค./ ส.อ.ท. 

0 

0 

0 

0 

V04 การตลาด 

F0501 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบชิ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และอากาศยาน  

มว./ ส.อ.ท. 

F0502 ศูนย์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน 
อากาศยาน  

สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0503 หน่วยรับรอง/ตรวจสอบมาตรฐานตามระดับสากล  

สถาบันยานยนต์/ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0504 มาตรฐานกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  

สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

F0505 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับและสนับสนุน
มาตรฐานท่ัวไป  

สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

F0506 โครงสร้างพ้ืนฐาน ห้องทดสอบ และระบบ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

สถาบันยานยนต์/ มว./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

V05 มาตรฐาน 

2 

0 

0 

0 

1 

1/1* 

F0601 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

สศอ./ สคช./ สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

F0602 กฎ/ระเบียบท่ีเอ้ือ  

BOI/ ศก./ สศอ./ ส.อ.ท. 

F0603 มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม 
การผลิต  

BOI/ สศช./ สศค./ ศก./ ส.อ.ท. 

F0604 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน  

สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0605 เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์ไฟฟ้า  

สถาบันยานยนต์/ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 

F0606 การส่งเสริมกิจการบริหารจัดการซากรถยนต์ 
และแบตเตอรี่  

กพร./ สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V01 วิจัยและพัฒนา 

V02 การผลิต 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 59/2* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
เป้าหมาย : 040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดอุา้งองิ เพื่อการบังคบัใช้
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

ตร./ สทป./ ส.อ.ท. 0 

F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณแ์ละผลิตภัณฑ์และ
บริการในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

ตร./ สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 3 

F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดบิส าหรับอตุสาหกรรม 
ด้านความม่ันคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 1 
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอตุสาหกรรม
ความม่ันคง 

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/  
ส.อ.ท. 10 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

- - 

F0301 ความเชื่อม่ันภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0302 การเข้าถึงตลาดหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้อง 

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0303 ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ ์
และบริการจากอตุสาหกรรมความม่ันคงประเภทสินคา้
สองทาง 

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

5 

5 

2 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการ 

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 10 

F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการผลิตและพัฒนาตอ่ยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิง
พาณิชย์ 

ตร./ สทป./ สศช./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ 
ส.อ.ท. 1 

F0203 ความร่วมมือในการรับถ่าย ทอดเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/  
กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. 

1 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่ออุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 

F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0402 ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ สมอ./ ส.อ.ท./ สวทช. 

F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0405 ศูนย์ทดสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0406 ศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0407 กฎ/ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

2 

3 

1/1* 

2 

0 

10 

1/1* 

4 
 F0408 พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการลงทุนและการขยายตัวในอุตสาหกรรมความมั่นคง  

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

กห. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ

เพิ่มขึ้น 

V01 วิจัยและพัฒนา V02 การผลิต 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
เป้าหมาย : 040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

- - 

F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิง เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

ตร./ ส.อ.ท. 0 

0 

F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรม
ความมั่นคง 

ตร./ สทป./ ส.อ.ท. 

F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมด้านความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 0 
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคง โดยการร่วมมือวิจัยกับ
หน่วยงานที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากในและนอกประเทศ 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 1 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ส.อ.ท. 1 

F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ 

สทป./ สศช./ ตร./ ส.อ.ท. 0 

F0203 ความร่วมมือในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 0 

F0204 การผลิตในอุตสาหกรรมความมั่นคงท่ีได้ตามมาตรฐานสากล  

สทป. 1 

F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0402 ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ สมอ./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0405 ศูนย์ทดสอบ เพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความ
มั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0406 ศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0407 กฎ/ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

F0301 ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทย 

สทป./ ส.อ.ท. 0 

F0302 การตลาดเชิงรุก โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยในการไปเข้าร่วมแนะน าสินค้าในต่างประเทศ 

สทป./ ส.อ.ท. 0 

กห. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เก่ียวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เก่ียวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

V01 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V02 สถานประกอบการกิจการ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 50/1* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย : 040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

- ตร.    สปส.     มอบ. 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

V03 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

F0101 หลักสูตรส าหรับใช้ในการพัฒนาก าลังคน 

รฟม./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท. 

F0102 เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการศึกษาและการฝึกอบรม 

รฟม./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท. 

F0103 มาตรฐานของสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม 

รฟม./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท. 

F0104 ทักษะท่ีจ าเป็นของบุคลากร 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ รฟม./ สอศ./ สศอ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ 
สศส./ สป.อก./ มอบ./ ส.อ.ท. 

F0105 ครูฝึกในสถานประกอบการ 

สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท. 

F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 

สป.วธ./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สคช./ ส.อ.ท. 

F0107 ก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

สป.วธ./ มสด./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สศส./ สป.รง./ สคช./ 
สอวช./ ส.อ.ท. 

8 

1 

0 

5 

0 

6 

11 

F0201 การประยุกตใ์ช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สศอ./ กพร./ ส.อ.ท. 

F0202 เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อสนบัสนนุกิจการ 
ในประเทศ 

BOI/ส.อ.ท. 

F0203 การจ้างแรงงานที่มีศักยภาพสูง 

สป.วธ./ รฟม./ สอวช./ กกจ./ ส.อ.ท. 

12/1* 0 

0 

F0301 นโยบายภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

สป.รง./ สศช./ ส.อ.ท. 

F0303 แผนการผลิต/พฒันาก าลังคน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สป.รง./ ตร./ สศอ./ ส.อ.ท. 3 1 

F0302 มาตรการจูงใจสถานประกอบการ 

สอวช./สศช./ สปส./ กสร./ ส.อ.ท. 

F0304 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน/สถานประกอบการ 
ในทุกขนาด 

สป.วธ./ กกจ./ สป.อก./ ส.อ.ท. 1 0 

F0305 การบูรณาการหนว่ยงานตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

สป.รง./ สศช./ ส.อ.ท. 2 

รง. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อม

ในอนาคต 

V01 การเข้าถึงดิจิทัล V02 การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 
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e 
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V03 รัฐบาลดิจิทัล 

V04 การพัฒนาก าลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 97/1* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย : 040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กรอ.     สทอภ. depa 

F0101 การเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน  

กรมควบคุมโรค/ ม.อ./ ส.อ.ท. 6 

F0102 การใช้บริการดิจิทัลภาครัฐของประชาชน 

กรมสรรพสามิต/ กรมควบคุมโรค/ สศอ./ ส.อ.ท. 4 

F0103 ความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์แก่
ประชาชน 

สพธอ./ ส.อ.ท. 1 

V05 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต 

F0201 การน าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ 

กรมสรรพสามิต/ ส.อ.ท. 40/1* 

F0202 การน าหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคเศรษฐกิจ  

ส.อ.ท. 0 

F0203 การยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ส.อ.ท. 1 

F0301 บริการภาครัฐท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 

กรมสรรพสามิต/ สศช./ กฟภ./ สป.อก./ ม.อ./ ส.อ.ท. 4 

F0302 ข้อมูลภาครัฐท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

สศอ./ กรมสรรพสามิต/ กรมควบคุมโรค/ สสช./ สพธอ./ ม.อ./  
ส.อ.ท. 

15 

F0303 การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์แบบเปิดในทุกภาคส่วน 

ส.อ.ท. 1 

F0401 ทักษะด้านดิจิทัลของพลเมือง 

สคช./ ม.อ. 

F0402 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์ ข้อมูล และดิจิทัลคอนเทนต ์

depa 

1 

0 

F0501 กฎหมายท่ีอ านวยความสะดวกในการพัฒนาดิจิทัล 

สพธอ./ สมอ. 

F0502 โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล/โครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึงทุกครัวเรือน 

สพธอ. 

1 

24 

ดศ. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 





แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.1  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย  050101  รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

V01 ฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่  

 F0101 เครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ
  เพื่อสืบค้นฐานทางวัฒนธรรม 

 F0102 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสืบค้นฐานทาง 
  วัฒนธรรมในชุมชน 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 F0401 ความพร้อมของบุคลากรการท่องเที่ยวในชุมชน  
 F0402  ฐานข้อมูลเชิงลึกของทุนทางวัฒนธรรม 
 F0403  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

V02 การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว 

 F0201 ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และองค์
 ความรู้ของท้องถิ่นมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า 
 และบริการที่เป็นเอกลักษณ์ 

 F0202 ศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการ เกิดการเรียนรู้ 
  ตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์  

 F0203 ความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยว 

 F0204 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
  ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

V03 การตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 
 F0301 การตลาด ที่มุ่งเน้นการสื่อสาร คุณค่า

   และภาพลักษณ์ของประเทศ 
 F0302  การสร้างการรับรู้ต่อนักท่องเที่ยว 
 F0303 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค ์

  เพื่อสร้างกระแสการเดินทางทอ่งเทีย่ว 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

หมายเหตุ  
: ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
: ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V01 ฐานทุนวัฒนธรรมของพ้ืนที่  

 F0101 เครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ
  เพ่ือสืบค้นฐานทางวัฒนธรรม 

 F0102 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสืบค้นฐานทาง 
  วัฒนธรรมในชุมชน 
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 F0401 ความพร้อมของบุคลากรการท่องเที่ยวในชุมชน  
 F0402  ฐานข้อมูลเชิงลึกของทุนทางวัฒนธรรม 
 F0403  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

V02 การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว 

 F0201 ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และองค์
 ความรู้ของท้องถิ่นมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า 
 และบริการที่เป็นเอกลักษณ์ 

 F0202 ศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการ เกิดการเรียนรู้ 
  ตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์  

 F0203 ความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยว 

 F0204 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
  ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

V03 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 F0301 การตลาด ที่มุ่งเน้นการสื่อสาร คุณค่า
   และภาพลักษณ์ของประเทศ 

 F0302  การสร้างการรับรู้ต่อนักท่องเที่ยว 
 F0303 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค ์

  เพื่อสร้างกระแสการเดินทางทอ่งเทีย่ว 
 

F0101  เครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ 

F0102 การวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

F0201 ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และองค์ความรู้ของท้องถิ่น F0202  ศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการ 

F0203 ความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

F0204 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 

F0301 การตลาด ท่ีมุ่งเน้นการส่ือสาร คุณค่า และ
ภาพลักษณ์ของประเทศ 

F0302  การสร้างการตระหนกัรู้ต่อนกัท่องเที่ยว 

F0303 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างสรรค์ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

F0401 ศักยภาพความพร้อมของบุคลากรการท่องเท่ียวในชุมชน F0402  ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวข้อง 

F0403  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

20 

3 

43/2* 

72 

202 

162/2* 

16 

46/3* 

107/2* 

30/1* 6 

34 รวมทั้งสิ้น  
752/10* โครงการ 

กก. กก. กก. 

มรบร. / มข. / NIDA / สป.กก. 

มรบร. / กวก. / มข. / มพ. / มจ. / มฟล. 
/ มร.ดก. / มศก. / สป.กก. 

มรบร. / กทท. / พช. / คร. / กปศ. / กสก. / มม. /มข. / 
มช. / มจ. / มฟล. / มรย. / มศก. /มอบ. / NIDA /  
ICCS / สศท. / สป.กก. / สป.วธ. / CEA / สศช. / GIT  

มรบร. / กทท. / คร. / สถ / มข. / มจ. / มศก. / 
มอบ. / NIDA / GIT / ICCS / สป.กก. / สศช. 

มรบร. / กทท. / คร. / กปศ. / ศก. / มข. /มรย. 
/ มร.ลป. / สป.วธ. / สมอ. / มสด. 

มรบร. / ททท. / มรย. / มศก. / มอบ. / NIDA / มข. 

มรบร. / กปส. / มพ. / มข. 

มรบร. / กทท. / ททท. / มพ. / มจ. /
มร.ชม. / มรย. / มศก. / สป.วธ. / มข. 
 

มรบร. / กทท. / ศน. / มพ. / มจ. / มรย. /มศก. / 
NIDA / สป.กก. / มข. 

มรบร. / กทท. / DTAM / กสก. / สป.กก. /
สป.วธ. / สศช. / มข. 
 

มรบร. / กทท. / DTAM / มช. / มจ. / สป.กก. /
หอภาพยนตร์ / มข. 

กข. / กทท. / พช. / กวก. / มม. / มข. /มช. / มบ. / มพ. / 
มจ. / มฟล. / มรย. / มร.อด. / มศก. /มสด. / มอบ. / NIDA / 
GIT / ICCS / สศท. / สป.กก. / สป.วธ. / สศร. / CEA / สศช. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

มร.ลป. / มอบ. สป.อก. 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.1  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย 050102  เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น 

V01 อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน 

 F0101 บรรยากาศของเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดความคิด
  สร้างสรรค์  

 F0102 ฐานทางวัฒนธรรมของเมืองและชุมชน 
 F0103 ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติของเมืองและ

  ชุมชน 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมขึ้นของเมืองและชมุชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  

 F0401 กฎหมายเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์  
 F0402 ความปลอดภัยของเมืองและชุมชน 
 F0403 เงินทุนสนับสนุนแก่ชุมชน เมือง และผู้ประกอบการ 

V02 นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 F0201 พัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการสมัยใหม่  
 F0202 กิจกรรมสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมภายในชุมชน 
 F0203 วิถีชีวิต และบรรยากาศ 
 F0204 เรื่องราวของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

V03 การบริหารจัดการเมืองและชุมชน 

 F0301 การขึ้นทะเบียนเมืองให้ได้รับเมือง
สร้างสรรค์  

 F0302 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
 F0303 แผนการพัฒนาพื้นที่ 
 F0304 ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

  ของพื้นที่ 
 F0305 ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ 
 

 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ

ท่องเท่ียวสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

เพ่ิมขึ้น 
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V02 นวัตกรรมเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

F0101 บรรยากาศของเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

F0102 ฐานทางวัฒนธรรมของเมืองและชุมชน F0201 พัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการสมัยใหม่  

F0203 วิถีชีวิต และบรรยากาศ 

F0202 กิจกรรมสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมภายในชุมชน 

F0204 เร่ืองราวของชุมชน 

F0103 ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติของเมืองและชุมชน 

V03 การบริหารจัดการเมืองและชุมชน 

F0301 การขึ้นทะเบียนเมืองให้ได้รับเมืองสร้างสรรค์  

F0302 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 

F0303 แผนการพัฒนาพื้นที่ 

F0304 ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

F0305 ศักยภาพของชุมชน 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเพิ่มข้ึนของเมืองและชุมชน
ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
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F0401 กฎ ระเบียบ นโยบายท่ีเอื้อและสนับสนุน 

F0402 ความปลอดภัยของเมืองและชุมชน 

F0403 เงินทุนสนับสนุนแก่ชุมชน เมือง และผู้ประกอบการ 

V01 อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ

ท่องเท่ียวสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

เพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

25/1* 

68 

7 

8 

18 

10 

8/1* 

43 

5 

20 

2/1* 

6 

20 

17 

1/1* 

รวมทั้งสิ้น 
277/4* โครงการ 

กก. กก. กก. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

มทร.ศรีวิชัย / มช. / มศก. / มอ. / CEA /สศช. / อพท. 

มทร.ศรีวิชัย / ศก. / มอ. / สผ. / สศช. 

มทร.ศรีวิชัย / ท.ธ. / มอ. / สศช. 

มทร.ศรีวิชัย / มช. / มจ. / มฟล. / มร.ชม. / มศก. / มอ. / 
มสด. /มอบ. / สป.กก. / อพท. 

มทร.ศรีวิชัย / กทท. / กทม. / มช. / มจ. / มศก. / มอ. / มสด. /
มอบ. / สป.กก. / CEA / อพท. 

มทร.ศรีวิชัย / พช. / มจ. / มอ. / สผ. / สป.กก. / อพท. 

มทร.ศรีวิชัย / พช. / ท.ธ. / มจ. / มอ. / สป.กก. / อพท. 

มทร.ศรีวิชัย / สป.กก. 

มทร.ศรีวิชัย/กรมอนามัย/สป.กก./สศช./อพท. 

มทร.ศรีวิชัย / สป.กก. / สศช. / อพท. 

มทร.ศรีวิชัย / คร. / สป.กก. / อพท. 

มทร.ศรีวิชัย/พช./สถ./มจ./มศก./สป.กก./อพท. 

กทม./มอบ. 

ธกส. / GSB / สศช. 

มศก. / มอบ. / CEA 

สป.กก. / สศช. 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.1  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 050103 

V01 อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ของสินค้าท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 F0101 การค้นหาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ 
 F0102 คุณค่าของสินค้าและบริการที่ เชื่ อมโยง 

  กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมขึ้นของเมืองและชมุชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 F0401 องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ และทรัพย์สินทางปัญญา 
 F0402 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 F0403 การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย 
 F0404 ศักยภาพของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน 

 

V02 การยกระดับสินค้าและบริการ 

 F0201 การพัฒนาการออกแบบสินค้า 
 F0202 การมีตราสินค้า 
 F0203  มาตรฐานสินค้าเป็นที่ยอมรับ 
 F0204 สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 

V03 การขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

 F0301 การจ าแนกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
  ทางปัญญาของสินค้าท่องเที่ยว 

 F0302 ประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้น
  ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 

V01 อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ของสินค้าท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

F0101 การสร้างสรรค์สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ 

F0102 คุณค่าของสินค้าและบริการท่ีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Va

lu
e 

Ch
ain

 

V02 การยกระดับสินค้าและบริการ 
F0201 การพัฒนาการออกแบบสินค้า 

F0202 การมีตราสินค้า 

 - 
F0203 มาตรฐานสินค้าเป็นท่ียอมรับ 

F0204 สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

V03 การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
F0301 การจ าแนกการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าท่องเท่ียว 

F0302 กระบวนการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

F0401 องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ และทรัพย์สินทางปัญญา 

F0402 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสินค้าท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

F0403 การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย 

F0404 ศักยภาพของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 
สินค้าท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

0 

2 

0 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 
รวมทั้งสิ้น  
7 โครงการ 

กก. กก. พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

- 

กทท. / มอ. / สป.กก. / อพท. 

พช. / มศก. / มอ. / อพท. 

พช. 

พช. 
พช. / DIP / มอ. / สป.กก. / CEA / สศช. / อพท. 

พช. / DIP 

DIP 

DIP / มอ. / อพท. 

DIP 

DIP / ตร. 

มศก. / มอ. / สป.กก. 

กทท. / มมส. / สมอ. 



V01 ความพร้อมของสินค้าและบริการ 
ของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

 F0101  สินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ  
 F0102  ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและ 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ  
 F0103  มาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร

และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง   

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวต่อเนื่องหลังจากประชุม 

 F0401 การเข้าถึงข้อมูล  
 F0402 การใช้ระบบสารสนเทศอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว 

V02 การตลาดท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

 F0201 การสื่อสารภาพลักษณ์ (Image and Branding) 
  ด้านท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของไทยในระดับโลก 

 F0202 กลยุทธ์การเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายในทุกระดับ 

V03 การบริหารจัดการกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้บรรลุ

เป้าหมาย 
 F0301 การสนับสนุนประมูลสิทธิ์/จดังาน/การจัดการ

 แข่งขันกีฬา ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ/
 สังคมสูง 

 F0302 การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ในการจัดงาน 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.2  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เป้าหมาย  050201  รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 

เพ่ิมขึ้น 

V01 ความพร้อมของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

F0101  สินค้าและบริการที่เก่ียวเนื่องทีม่ีศักยภาพ  

กทท. / กพร. / กรมอนามัย / มอ. / สป.กก. / สสปน. 

F0102 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มปีระสิทธภิาพ 

กทท. / สสปน. 

V02 การตลาดท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

F0201 การสื่อสารภาพลักษณ ์(Image and Branding)  ด้านท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของไทยในระดบัโลก 

กทท. / กปส. / ททท. / สสปน. 

F0202 กลุ่มตลาดเป้าหมายทีส่ าคัญในทกุระดับ 

กทท. / สสปน. 

V03 การบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

F0301 การประมูลสิทธิ์/จัดงาน/การจัดการแข่งขันกีฬา ท่ีสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ/ สังคมสูง 

กกท. / ททท. / มฟล. / สสปน. 

F0302 การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงาน 

สสปน. 

F0401 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง 

มอ. / สป.กก. / สสปน. / สศช. 

F0402 เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ 

มอ. / สป.กก. / สสปน. 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ต่อเนื่องหลังจากประชุม 

F0103  มาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวเนื่อง  

กพร. / กรมอนามัย / มอ. / สสปน. 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

31 

25 

15 

20/1* 

25/1* 

34 

5 

2 

3 
รวมทั้งสิ้น 

169/2* โครงการ 

กก. กก. กก. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

NIA 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
 เป้าหมาย  050202  การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 

V01 ความพร้อมของสินค้าและบริการ  
ในการสนับสนุนการประชุมนานาชาติ 

 F0101 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
  ความสะดวก 

 F0102 มาตรฐานของสินค้า บริการ สถานที่ บุคลากร 
 F0103 แผนบูรณาการเพื่ อก าหนดเป้ าหมายและ

แผนงาน  ในการดึงงานมาสู่ประเทศ
ไทยในระยะยาว 

 F0104 ความเข้มแข็งและความพร้อมของสมาคม
เจ้าภาพ ในประเทศไทยและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

 F0105 ศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ 
  ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมนานาชาต ิ

 

Va
lu

e 
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ain
 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประชุมนานาชาติของไทย 

 F0401 บุคลากรมีศักยภาพ และความสามารถที่หลากหลาย  
 F0402 มีฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนานาชาติตามเกณฑ์ของ ICCA ที่ประเทศไทยมีศักยภาพรองรับการจัดงานและข้อมูลคู่แข่ง 
 F0403 นโยบายและมาตรการที่สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ  

V02 การสนับสนุนการบริหารจัดการ 
งานประชุมนานาชาติให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 F0201 สิทธิประโยชน์ และ การอ านวยความสะดวก 

  ในการจัดงาน 
 F0202 กลไกในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเข้าสู่ 

 International Congress and 
Convention  Association (ICCA) 
อย่างเป็นระบบและ ครบถ้วน ทันเวลา 

 F0203 การเป็นศูนย์กลางการตั้งส านักงานองค์การ
  ระหว่างประเทศ,สมาคมวิชาชีพ,สมาพันธ์กีฬา
  ระดับนานาชาติในประเทศไทย 

V03 สิทธิ์การจัดงาน 

 F0301 การเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์
  เฉพาะกลุ่มระดับผู้จัดงานสมาคมระหว่าง
  ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 F0302 การสนับสนุนประมูลสิทธ/์จดังาน/การ
   จัดการแข่งขันกีฬา ที่สร้างผลกระทบ
ทาง  เศรษฐกิจ/สังคมสูง 

 F0303 การสร้างแม่เหล็กส าหรับการจัดการ 
  ประชุมนานาชาติระดับโลก 

 F0304 ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการ
จัดการประชุม

นานาชาติของไทย 

V01 ความพร้อมของสินค้าและบริการในการสนับสนุนการประชุมนานาชาติ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

F0101 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ 

สนข. / สสปน. 

F0102 มาตรฐานของสินค้า บริการ สถานที่ บุคลากร 

สป.กก. / สสปน. 

V02 การสนับสนุนการบริหารจัดการงานประชุมนานาชาติให้บรรลุเป้าหมาย 
F0201 สิทธิประโยชน์ และ การอ านวยความสะดวกในการจัดงาน 

ทอท. / BOI / สสปน. 

F0202 กลไกในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเข้าสู่ International Congress and 
Convention Association (ICCA) อย่างเป็นระบบและครบถ้วน ทันเวลา 

ศก. / สป.กก. / สสปน. 

F0301  กลุ่มตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
ผู้จัดงานและสมาคมระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

สสปน. 

F0302 การประมูลสิทธิ์การจัดงานที่สร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมสูง 

สสปน. 

V03 สิทธิ์การจัดงาน F0103 เป้าหมายและแผนงานในการดึงงานสู่ประเทศไทย 

กพร.  / สนข. / สสปน. 

F0104 ความเข้มแข็งและความพร้อมของสมาคมเจ้าภาพและธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

ส.อ.ท. / สป.กก. / สสปน. 

F0105 ศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ 

กพร. / มศก. / มอ. / สสปน. 

F0203 ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางในการตั้งองค์การระหว่างประเทศระดับนานาชาติ 

คร. / สสปน. 

F0303 การสร้างแม่เหล็กส าหรับ 
การจัดการประชุมนานาชาติ 

สทป. / BOI / สสปน. 

F0304 ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 

สทป. / สสปน. / สศช. 

F0401 บุคลากรมีศักยภาพ และความสามารถที่หลากหลาย  

กพร. / มอ. / สสปน. 

F0402 ฐานข้อมูลเชงิลึกที่เก่ียวข้อง 

สป.กก. / สสปน. / สศช. 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประชุมนานาชาติของไทย 
F0403 นโยบายและมาตรการท่ีสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ  

สทป. / สป.กก. / สสปน. / สศช. 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการ
จัดการประชุม

นานาชาติของไทย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

1 

0 

0 

0 

1 

1 1/1* 

1 

1/1* 

0 

0 

0 

0 0 0 
รวมทั้งสิ้น  

6/2* โครงการ 

กก. กก. สสปน. 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F กรมอนามัย / กทม. / NIA กทท. / สบส. / ตร. 



V01 สินค้าและบริการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0101 มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและ
   บริการ 

 F0102  มาตรฐานสถานประกอบการ 
 F0103  ความหลากหลายและความครอบคลุมของ

   สินค้าและบริการ ท่ีเชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
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e 
Ch
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมขึ้นของรายได้และอันดับจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 F0501 ฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย  
 F0402 ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์สินค้า บริการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

V02 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0201 มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร 
 F0202 บุคลากรทางการแพทย์มีชื่อเสียง 

 และเป็นท่ียอมรับ   
 F0203  คุณภาพและความหลากหลาย 

  ของบุคลากรทางการแพทย ์

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 F0301  การดูแลสุขภาพของนักท่องเท่ียว
  แบบครบวงจร  

 F0302 เครือข่ายท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
 F0303 การอ านวยสะดวกในการเดินทาง

  ของนักท่องเท่ียวและญาต ิ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.3  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
เป้าหมาย  050301  รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนบแม่ทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์

แผนไทยเพิ่มขึ้น 

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุน 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

 F0301 การเจาะกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
 F0302  การตระหนักถึงความส าคญั 

  และยอมรับในมาตรฐานสาธารณสขุ 
 F0303  เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสอดคล้อง

 กับกลุ่มเป้าหมาย 

V01 สินค้าและบริการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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F0101 มาตรฐานและความปลอดภัยของสินคา้และบริการ 

สป.กก. /  

F0102  มาตรฐานสถานประกอบการ 

V02 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

F0201 มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร 

F0202 บุคลากรทางการแพทย์มีชื่อเสียงและเปน็ที่ยอมรับ  

DTAM 

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 

F0301  การดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร  

สป.กก. / ม.แม่ฟ้าหลวง / ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นชีววิทยา
ศาสตร์ /  
F0302 เครือข่ายท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

กรมการท่องเที่ยว / สป.กก. / สศช. /  

F0401 การเจาะกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ  

ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร์ / ททท. 

F0402  การตระหนักถึงความส าคัญและยอมรับในมาตรฐานสาธารณสุข 

ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร์ / กรมควบคุมโรค 

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

F0103  ความหลากหลายและความครอบคลุมของสินคา้และบริการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

กรมการท่องเที่ยว / สป.กก. / ม.ขอนแก่น / DTAM / สศช. 

F0203  คุณภาพและความหลากหลายของบุคลากรทางการแพทย์ 

DTAM / กรมควบคุมโรค /  

F0303 การอ านวยสะดวกในการเดินทางของนกัท่องเที่ยวและญาติ 

สป.กก. / กรมควบคุมโรค /  

F0403  เครื่องมือทางการตลาดที่สอดคล้อง กับกลุ่มเป้าหมาย 

ม.แม่ฟ้าหลวง / ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร์ / ททท. 

F0501 ฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย  

กรมการท่องเที่ยว / สป.กก. / สศช. 

F0502 ความเชื่อม่ันต่อภาพลักษณส์ินค้า บริการ สถานประกอบการ ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

กรมการท่องเที่ยว / สป.กก. /  

V05 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้และอันดับจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

V01 สินค้าและบริการ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
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F0101  มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

มรภ. / กวพ. / วศ. / กรมอนามัย / มข. / สรพ. / อย. / สป.กก. / สมอ. 

F0102  มาตรฐานสถานประกอบการ 

มรภ. / สบส. / มข. 

V02 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

F0201  มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร 

มรภ. / กกพ. / DTAM / สบส. / มข. / มบ. / มอ. 

F0202  บุคลากรทางการแพทย์มชีื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ  

กกพ. / DTAM / มอ. 

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 
F0301  การดูแลสุขภาพของนักท่องเท่ียวแบบครบวงจร  

 มรภ. / มข. / มฟล. / มอ. / สป.กก. 

F0302 เครือข่ายท่องเท่ียวเช่ือมโยง 

มรภ. / กทท. / สบส. / ททท. / สป.กก. / สศช. 

F0401 การเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

มรภ. / ททท. / มข. 

F0402 การตระหนกัถึงความส าคญัและยอมรับในมาตรฐานสาธารณสุข 

มรภ. / DTAM / คร. / สบส. / กรมอนามัย 
/ มข. มอ. 

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

F0103  ความหลากหลายและความครอบคลุมของสินค้าและบริการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

มรภ. / กทท. / DTAM / มข. / มศก. / มอ. / ตร. / สป.กก. / สศช. 

F0203  คุณภาพและความหลากหลายของบุคลากรทางการแพทย์ 

 กกพ. / DTAM / คร. / มข. / มบ. / มอ. / ตร. 

F0303 การอ านวยสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและญาติ 

คร. / ตร. / สป.กก. 

F0403  เครื่องมือทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

มรภ. / ททท. / มฟล. / มอ. 

F0501 ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวข้อง 

กทท. / สป.กก. / สศช. 

F0502  ความเช่ือมั่นต่อภาพลักษณ์สินค้า       
บริการ สถานประกอบการ 

มรภ. / กทท. / DTAM / สบส. / กรม
อนามัย / มข. / มอ. / อย. / สป.กก. 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
การเพิ่มขึ้นของรายได้และอันดับ

จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

เป้าหมาย 
แผนบแม่ทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์

แผนไทยเพิ่มขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 
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รวมทั้งสิ้น  
39/1* โครงการ 

กก. กก. กก. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F มอบ. สป.อก. 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.3  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
เป้าหมาย                  อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 050302 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อันดับด้านรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย 

V01 สินค้าและบริการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0101 มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและ
   บริการ 

 F0102  มาตรฐานสถานประกอบการ 
 F0103  ความหลากหลายและความครอบคลุมของ

   สินค้าและบริการ ท่ีเชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมขึ้นของรายได้และอันดับจากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 F0501 ฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย  
 F0402 ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์สินค้า บริการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

V02 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 F0201 มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร 
 F0202 บุคลากรทางการแพทย์มีชื่อเสียง 

 และเป็นท่ียอมรับ   
 F0203  คุณภาพและความหลากหลาย 

  ของบุคลากรทางการแพทย ์

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 F0301  การดูแลสุขภาพของนักท่องเท่ียว
  แบบครบวงจร  

 F0302 เครือข่ายท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
 F0303 การอ านวยสะดวกในการเดินทาง

  ของนักท่องเท่ียวและญาต ิ

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุน 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

 F0301 การเจาะกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
 F0302  การตระหนักถึงความส าคญั 

  และยอมรับในมาตรฐานสาธารณสขุ 
 F0303  เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสอดคล้อง

 กับกลุ่มเป้าหมาย 

V01 สินค้าและบริการ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

Va
lu

e 
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F0101 มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

กวพ. / สบส. / กรมอนามัย / มอ. / สรพ. / สป.กก. 

F0102  มาตรฐานสถานประกอบการ 

สบส. / กรมอนามัย / มอ. 

V02 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

F0201 มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร 

กกพ. / DTAM / สบส. / มอ. 

F0202 บุคลากรทางการแพทย์มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ  

กกพ. / DTAM / มอ. 

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 
F0301  การดูแลสุขภาพของนักท่องเท่ียวแบบครบวงจร  

มอ. / สป.กก. 

F0302 เครือข่ายท่องเท่ียวเช่ือมโยง 

สศช. 

F0401 การเจาะกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ  

- 

F0402 การตระหนกัถึงความส าคญัและยอมรับในมาตรฐานสาธารณสุข 

กกพ. / สบส. / กรมอนามัย 

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

F0103  ความหลากหลายและความครอบคลุมของสินค้าและบริการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

DTAM / มอ. / สป.กก. / สศช. 

F0203  คุณภาพและความหลากหลายของบุคลากรทางการแพทย์ 

กกพ. / คร. / มอ. 

F0303 การอ านวยสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและญาติ 

- 

F0403  เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

มอ. 

F0501 ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวข้อง 

สป.กก. / สศช. 

F0502  ความเชื่อม่ันต่อภาพลักษณส์ินคา้ บริการ  
   สถานประกอบการ 

DTAM / สบส. / กรมอนามัย / 
มอ. / สป.กก. 

V05 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อ 
การเพิ่มขึ้นของรายได้และอันดับ

จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อันดับด้านรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

รวมทั้งสิ้น  
3 โครงการ 

กก. กก. กก. 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F สพภ. กทท. 



V01 สถานประกอบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 F0101 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ 
  มาตรฐานทางการแพทย์ 

 F0102 การสร้างแรงจูงใจ/สิทธิประโยชน์ในการ
  เข้ารับมาตรฐานทางการแพทย์ 

 F0103 ศักยภาพของสถานประกอบการ  
  หน่วยงานผู้ให้มาตรฐานทางการแพทย์ Va

lu
e 

Ch
ain

 

V02 ผู้บริโภค 

 F0201 ความเชื่อมั่นด้านการบริการทางการแพทย ์
 F0202 ความตระหนักรู้ต่อการดูแล รักษา สุขภาพ 

V03 กฎระเบียบ มาตรการ  
ทางการแพทย์ 

 F0301 การบังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์ 
  และการประกอบกิจการด้านสุขภาพ 

 F0302 มาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยว 
 F0303 มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.3  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
เป้าหมาย 050303  สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สถานประกอบการ 
ด้านการท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพและ

บริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

V01 สถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

F0101  ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของมาตรฐานทางการแพทย์ 

DTAM / สบส. / มร.อด. / มอ. / สรพ. 

F0102  การสร้างแรงจูงใจ/สิทธิประโยชน์ในการเข้ารับมาตรฐานทางการแพทย์ 

สรพ. / สศช. 
F0301  การบังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์และการประกอบกิจการด้านสุขภาพ 

สบส. 

F0302   มาตรฐานกลางด้านการท่องเท่ียว 

ททท. / สศช. 

F0303   มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค 

DTAM / สบส. / สรพ. / อย. 

V02 ผู้บริโภค 

F0201  ความเชื่อม่ันด้านการบริการทางการแพทย์ 

กกพ. / DTAM / สบส. / มอ. / สรพ. 

F0202  ความตระหนักรู้ต่อการดูแล รักษา สุขภาพ 

DTAM / คร. / สบส. / มอ. 

F0103  ศักยภาพของสถานประกอบการ หน่วยงานผู้ให้มาตรฐานทางการแพทย์ 

กกพ. / สบส. / มอ. 

V03 กฎระเบียบ มาตรการทางการแพทย์ เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สถานประกอบการ 
ด้านการท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพและ

บริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

2 

0 

4/1* 

7 

0 

0 

1 

0 

รวมทั้งสิ้น  
14/1* โครงการ 

กก. กก. สธ. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F - - 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.4  การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมาย 050401 รายได้จากการท่องเท่ียวส าราญทางน้ าเพ่ิมขึ้น  

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V05 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการสร้างรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
 

 F0501 ท่าเรือและร่องน้ าเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวขนาดต่าง ๆ 
 F0502 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง 
 F0503 การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจส าราญทางน้ า  
 F0504 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวส าราญ 
ทางน้ าเพ่ิมขึ้น  

 

V01 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงท่าเรือ 
V02 บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

ส าราญทางน้ า และกฎหมาย 
 

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 
และอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 

 F0101 เส้นทางเชื่อมโยงจากท่าเรือไป
ยัง แหล่งท่องเท่ียว 

 F0102 ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 
 F0103 ขีดความสามารถในการรองรับ

 นักท่องเท่ียว 

 F0201  บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร
ท่องเท่ียว ทางน้ าท่ีมีศักยภาพ 

 F0202  ระเบียบ กฎหมายท่ีเอื้อ
ต่อ การด าเนินธุรกิจ 

 F0301 การเป็นท่าเรือเร่ิมต้นหรือปลายทาง 
 ของการท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 

 F0302  การสร้างผู้ให้บริการการท่องเท่ียว
 ส าราญทางน้ า 

 F0303  การสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจระหว่าง
ภาคเอกชน 

 F0304  ศักยภาพของอุตสาหกรรมและบริการ
เชื่อมโยง 

V04 การตลาดที่สนับสนุน 
การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

 F0401 การสื่อสาร สร้างการรับรู้ แหล่งท่องเท่ียวส าราญ
ทางน้ า 

 F0402 กิจกรรมการตลาด 
 F0403 การจัดงานท่ีสอดคล้องกับช่วงเวลาเทียบท่าของเรือ

 ท่องเท่ียว 
 F0404 เส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ในประเทศไทย 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวส าราญ 
ทางน้ าเพ่ิมขึ้น  

V01 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงท่าเรือ 
F0101 เส้นทางเช่ือมโยงจากท่าเรือไปยังแหล่งท่องเท่ียว 

กทท./สถ./สป.กก. 

F0102 ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 

กทท./ศก./สถ./สป.กก. 

F0103 ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว 

สถ./มก./สป.กก./สศช. 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การสร้างรายไดก้ารท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

F0501 ท่าเรือและร่องน้ าเพือ่รองรับเรือท่องเที่ยวขนาดตา่ง ๆ  

คร./จท. 

F0502 ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวข้อง 

สป.กก./สศช. 

F0503 การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจส าราญทางน้ า  

สพฉ./สศช. 

V04 การตลาดท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวส าราญทาง
น้ า 

V03 สิ่งอ านวยความสะดวกและอุตสาหกรรม
เช่ือมโยง F0301 การเป็นท่าเรือเริ่มต้นหรือปลายทางของการท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 

คร. 

F0302  การสร้างผู้ให้บริการการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

กทท./คร./สพฉ./สป.กก. 

F0303 การสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจระหว่างภาคเอกชน 

สป.กก./สศช. 

V02 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และกฎหมาย 
F0201 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางน้ าที่มีศักยภาพ 

กทท./จท./มสด./สพฉ. 

F0202  ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนนิธุรกจิ 

สศช. 

F0504 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

คร./สศช. 

F0304 ศักยภาพของอุตสาหกรรมและบริการเชื่อมโยง 

สถ./สป.กก. 

F0401 การสื่อสาร สร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

กทท./ททท./มก./สพฉ./สสปน. 

F0402  กิจกรรมการตลาด 

ททท./มก./สพฉ./สสปน. 

F0403 การจัดงานที่สอดคล้องกับช่วงเวลาเทียบท่าของเรือท่องเที่ยว 

ททท./สสปน. 

F0404 เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในประเทศไทย 

กทท./มก./สสปน. 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

 1  2 

 0 

 1  1 

 1 

 3 

 1 

 0 

 1 

 2 

 0 

 0 

 0 

 2/1* 

0 

0 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน - - 

รวมทั้งสิ้น  
15/1* โครงการ 

กก. กก. กก. 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.4  การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมาย 050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของ
ท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

V01 ศักยภาพของพ้ืนที่บริเวณท่าเรือ V02 ภาคีในการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว 

 F0101 แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าที่มีศักยภาพและดึงดดูนักท่องเที่ยว  
 F0102 การสงวนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือ 
 F0103 ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ 

 F0201 การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
 F0202 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคีการพัฒนาต่าง 

ๆ   และประชาชน 

 F0301 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ 
 F0302 กฎ ระเบียบ นโยบาย ที่เอ้ือต่อการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว 
 F0303 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท่าเรือ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของ
ท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

V02 ภาคีในการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว 

V01 ศักยภาพของพื้นที่บริเวณท่าเรือ 

F0101 แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าที่มีศักยภาพและดึงดดูนกัท่องเที่ยว  

สป.กก.  

F0102 การสงวนพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือ 

- 

F0103 ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ 

- 

F0202 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ     
และประชาชน 

สป.กก. / สศช. 

F0201 การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกจิที่เกี่ยวเนือ่ง 

BOI / สศช. 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

V03 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของท่าเรือท่องเท่ียว 

F0301 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ 

คร. / จท. 

F0302 กฎ ระเบียบ นโยบาย ที่เอื้อต่อการพฒันาท่าเรือท่องเที่ยว 

คร. / สคร. 

F0303 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท่าเรือ 

คร. / กทท. / สศช. 

 1 

 0 

 1 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

รวมทั้งสิ้น 
2 โครงการ 

กก. กก. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

กทท. - 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.5  การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
เป้าหมาย 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนกัท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
Va

lu
e 
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V04 การตลาดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็นจุด
เชื่อมต่อการเดินทาง 

ของนักท่องเที่ยว 
ในภูมิภาคอาเซียน 

V02 เส้นทางการท่องเที่ยว V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0201 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 F0202 เรื่องราวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค 
 F0203 จุดแวะพักรถโดยสารระหวา่งประเทศที่ได้

 มาตรฐาน 

 F0301 สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
 ข้ามพรมแดน 

 F0302 โครงสร้างพื้นฐานและอ านวยความสะดวก 
 ในการคมนาคมขนส่ง 

 F0303 เครือข่ายการท่องเที่ยวเชือ่มโยง 

 F0401 การสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ 
 F0402 การเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายที่หลากหลาย 
 F0403 เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น 
182 โครงการ 

ปี 2564 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

V01 กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและนโยบายด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 

 F0101 กรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศด้าน
 การท่องเที่ยว 

 F0102 กฎหมายที่เอ้ืออ านวยตอ่การเดินทางระหว่าง
 ประเทศอาเซียน 

 F0103 กฎหมายที่เอ้ือต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
 ต่างชาติ 

F0101 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการทอ่งเทีย่ว 

สศช. / คร. / สป.กก. / กทท. / อพท. 

F0102 กฎหมายที่เอื้ออ านวยต่อการเดนิทางระหว่างประเทศอาเซยีน 

สศช. / คร. / สป.กก. / กศก. 

F0103 กฎหมายที่เอื้อตอ่การรองรับนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 

สศช. /คร. / สป.กก. / กศก. 

V02 เส้นทางการท่องเที่ยว 

F0201 แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 

สป.กก. / กทท. / อพท. 

F0202 เร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาค 

สป.วธ. / กรมศิลปากร / สป.กก. / กทท. / อพท. 

F0203 จุดแวะพักรถโดยสารระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน 

- 

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 

F0302 โครงสร้างพื้นฐานและอ านวยความสะดวกในการ
 คมนาคมขนส่ง 

F0303 เครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

V04 การตลาดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
F0103 กฎหมายที่เอื้อต่อการรองรับนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 

V03 สิ่งอ านวยความสะดวก 

F0301 สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดน 

ตร. / คร. 

F0302 โครงสร้างพ้ืนฐานและอ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 

- 

F0303 เครือข่ายการท่องเท่ียวเชื่อมโยง 

สป.กก. / กทท. / อพท. 

V04 การตลาดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

F0401 การสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ 

สศช. / ททท. / กรมอนามัย 

F0402 การเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายที่หลากหลาย 

ททท. 

F0403 เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเหมาะสม 

ททท. 
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กก. กก. กก. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

- - 



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.6  การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย  050601  นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินมากขึน้ 
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V03 คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น  

 F0101 ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือดูแลและช่วยเหลือ
 นักท่องเที่ยว 

 F0102 เครือข่ายในพื้นที่ เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 
 F0103 สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการแจ้งเหตุและการช่วยเหลือ

 นักท่องเท่ียว 
 F0104 ระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว 
 F0105 เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

V01 ยกระดับขีดความสามารถการจัดการความปลอดภัย 
ส าหรับนักท่องเท่ียว 

V02 มาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
และทรัพย์สิน 

 F0201 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 F0202  กฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือรองรับการ 

  ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
 F0203 ความตระหนั ก รู้ ใน ด้านความปลอดภั ย  

  ของพ้ืนที่และกิจกรรมการท่องเท่ียวของ 
  นักท่องเที่ยว 

 F0301 มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 F0302 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

V01 ยกระดับขีดความสามารถการจัดการความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเท่ียว 
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F0101 ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

ตร. / ปภ. / สป.กก. / กทท. / มรภ. 

F0102 เครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 

ตร. /สบส. / สพฉ. /พช. / สป.กก. / มรภ. 

V02 มาตรการความปลอดภัยนักท่องเท่ียวและทรัพย์สิน 

F0201 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ตร. 

F0202  กฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือรองรับการช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 

สป.กก. 

F0103 สิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง 

กทม. / ตร. / กรมอนามัย / สพฉ. / สป.กก. / มรภ. 

F0104 ระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยานกัท่องเท่ียว 

ตร. / สพฉ. / สป.กก. 

F0105 เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

สศช. / ตร. / depa / สป.กก. 

F0203 ความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว 

ตร. / คร. / สป.กก. 

V03 คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 

F0301 มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตร. / กรมอนามัย / กทท. / สมอ. / มรภ. 

F0302 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 

ตร. / คร. / กรมอนามัย / สป.กก. / กทท. / มรภ. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

 15 

 6 

 4 

 3 

 1 

 1 

 1 

 13 

 14 

 1/1* รวมทั้งสิ้น 
59/1* โครงการ 

กก. กก. กก. 

- NT 
หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 
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V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

นักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมากขึ้น 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อย : 5.6  การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย  050602  โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น  

 F0101 ปรับปรุง บ ารุงรักษาให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
 และใช้การได้สม่ าเสมอ 
 F0102 ความพร้อมของโครงส ร้าง พ้ืนฐานในแหล่ ง 

 ท่องเที่ยว 
 F0103 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 F0201  บริการสาธารณะและสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเท่ียว 
 F0202 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียว Information center 
 F0203 บริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย และครอบคลุม 
 F0204 ความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 F0205 โครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงและสะดวกสบาย 

 F0301 การบังคับใช้กฎหมาย 
 F0302 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 F0303 ฐานข้อมูลเพ่ือรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 F0304 ศักยภาพผู้ให้บริการ 

 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงการเดินทางท่องเท่ียว 

V01 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว 
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F0101 การพัฒนา ท านุ บ ารุงรักษาให้ปลอดภัย ได้มาตรฐานและใช้การได้สม่ าเสมอ 

ตร. / รฟม. / ทล. / สป.คค. / ทช. 

F0102 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว 

กทม. / ตร. / รฟม. / ยผ. / ทย./ สป.คค. / ทช. / จท. / สป.กก. 

V02 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

F0201  บริการสาธารณะและสาธารณปูโภคในแหล่งท่องเที่ยว 

กฟภ. / สป.คค. / สป.กก. 

F0202 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว Information center 

กทม. / ตร. /สป.กก. F0103 การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

ทช. / สป.คค. / ขบ. / ทช. F0203 บริการทางการเงินท่ีเข้าถึงง่าย และครอบคลุม 

- 

F0204 ความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

depa / สป.กก. / กทท. 

F0205 โครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงและสะดวกสบาย 

บ.ข.ส. / รฟม. / สป.คค. / ขบ. / ขส.มก. 

V03 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 

F0301 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

สศช. / ตร. 

F0302 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

สศช. / ตร. /สป.กก. 

F0303 ฐานข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวข้อง 

สศช. / สป.กก. 

F0304 ศักยภาพผู้ให้บริการ 
หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

นักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมากขึ้น 
 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

 4 
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 0 

รวมทั้งสิ้น 
181 โครงการ 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด*** / บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด***  

กก. กก. คค. 

- NT 
หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

- 



V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 เป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย 

การท่องเท่ียวอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเท่ียว 
แผนแม่บทย่อย : 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว 
เป้าหมาย : 050603 การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

V01 คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

F0101 ขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเที่ยว 

สป.กก. / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื / อสส. /อ.ส.พ. 
/ สศช. / สผ. / อพท. / พด. / NIDA 

20/1* 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0102 กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

DOT / อพท. / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/สพภ./สป.กก./พด. 7 

F0103 ความสะอาด และความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในแหล่งท่องเท่ียว 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / DOT / สป.กก / อพท. / พด. 2 

F0104 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

สศช. 0 

F0201 ความเป็นเจ้าของในพ้ืนที่ 

พช. / DOT / สป.กก / อพท. / NIDA 2 

F0202 ความตระหนักถึงความรับผดิชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

พช. / สผ. / DOT / สป.กก / สพภ. / อพท. / พด. 10 

F0203 กลไกการมีส่วนร่วม 

สศช. / สป.กก / อพท. 4 

V02 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
และภาคีเครือข่าย  

V01 คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 

F0301 ตระหนักต่อความรับผิดชอบ 

ททท. / อพท. / พด. / NIDA 21 

F0302 ความเข้าใจในบริบทสังคมของพ้ืนที่ 

สศช. / ททท. / พด. 2 

F0401 ความตระหนักรู้และความเข้าใจของทุกภาคีที่เก่ียวข้อง 

กทท. / DOT / สป.กก / อพท. 14/1* 

F0402 มาตรการจูงใจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

สผ. / DOT / อพท. 1 

F0403 ศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

อสส. / สผ. / DOT / สพภ. / อพท. / NIDA 6/1* 

F0404 กฎ ระเบียบ และกลไกที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สศช. / NIDA 0 
รวมทั้งสิ้น 

89/3* โครงการ 

กก. กก. กก. 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- - 
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เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย 

เมืองในพ้ืนที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา เพ่ือ
กระจายความเจริญและ
ลดความเหลื่อมล้้าใน
ทุกมิติ 

V01 ความต้องการของเมือง 

V06 ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ 

V02  โครงสร้างพื้นฐานของเมือง V04 การเงินที่ยั่งยืนของเมือง V05 การบริหารจัดการเมือง 

F0101   การบริหารจัดการและการใช้     
           ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 
กรมโยธาธกิารและผงัเมือง / 
กรมทางหลวงชนบท / กทม. / 
การเคหะแห่งชาติ  

F0103  กลไกการมีส่วนร่วมในการ 
          ตัดสินใจและพฒันา 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง / กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน / 
มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท.  

F0102 การก้าหนดพื้นที่เปา้หมายการ 
         พัฒนาทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง / กรม
ปศุสัตว์ / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น / ส.อ.ท.  

  

F0201  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและ 
           เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมทางหลวงชนบท /  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด (มหาชน) 
/ มจพ. / มทร.ศรีวิชัย / มอ. / ส.อ.ท.  

  

F0202 บริการพ้ืนฐานทางสังคมท่ีมี 
         คุณภาพและท่ัวถึง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / มทร.ศรีวิชัย / 
มพ / ส.อ.ท.  

F0203  ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยใน 
          ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย / ส.อ.ท. / ตร. / สมช.  

F0204 การส่งเสริมผู้ให้บริการระบบบริการ 
         อัจฉริยะ  7 ด้าน 
การเคหะแห่งชาติ / มจพ. /  
มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท. / สวทช.  

V03  ฐานข้อมูลของเมือง 
F0301 การจัดเก็บข้อมูล 

กรมการปกครอง / กรมควบคมุ
โรค / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / 
ส.อ.ท. / สทอภ.  

F0302 การบริหารจัดการข้อมูล 

กรมควบคุมโรค / การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค / ส.อ.ท.   

F0303 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน 
         ข้อมูล 

กรมการปกครอง / กรมควบคุม
โรค / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค /  
ส.อ.ท.  

  

F0304 การใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

กรมควบคุมโรค / การเคหะ
แห่งชาติ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
/ มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท.  

F0401 แหล่งรายได้ของเมือง 

กรมปศุสัตว์ / มทร.ศรีวิชัย /  
ส.อ.ท. / องค์การตลาด 

  

F0402 การกระตุ้นให้เกดิการลงทุนจาก 
         ภาคเอกชน 
มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท. / สนช.  

F0403 การสร้างแรงจูงใจด้านสิทธิ 
         ประโยชน์ 
มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท. / BOI  

F0404 การดึงดูดการลงทุนจาก 
         เครือข่ายต่างประเทศ 
ส.อ.ท. / BOI  

F0405 การลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐ 
         กับภาคเอกชน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
/ มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท.  

F0501 การขับเคลื่อนแบบองค์รวม 

มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท. / 
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) 

F0503 การก้าหนดแผนเมืองอจัฉริยะ 
         ระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกบั 
         เป้าหมายการพัฒนา 

กรมควบคุมโรค / กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น / มก. / 
มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท.    

F0601 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาพื้นที่ (Regulatory Sandbox) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน / ส.อ.ท. / กสทช. 

F0602 การสร้างการรับรู้ภาคประชาชน  

กรมการปกครอง / กรมควบคุมโรค / มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท.   

F0603 การสร้างนักพัฒนาเมือง  

มทร.ศรีวิชัย / สพบ. / ส.อ.ท. / depa    

F0604 สถาบันการศึกษา/บริการที่ส่งเสริมนวัตกรรม (เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์, Venture Capital, Angel Investor) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มทร.ศรีวิชัย / มอ. / มอบ. / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / ส.อ.ท.    

F0605 แรงงานทักษะสูง (Talent) ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดจิิทัลรองรับเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

มทร.ศรีวิชัย / มอ. / สศช.  

รวมทั้งสิ้น  
537/2* โครงการ  

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 
หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

แผนแม่บทย่อย : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย              เมืองในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 060101 

43 
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5 
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14 

22 

2 

0 

4 

0 

3 

59 

2 

0 

4 

4 

5 

4 

F0502 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
         ในระดับพืน้ที่ในทุกมิติ 

มทร.ศรีวิชัย / สพบ. / 
ส.อ.ท. / ส้านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(depa) 

  

32/1*  

4 7 

8/1*  0 

12 

บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) (เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด) *** 

กรมชลประทาน*** 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา*** 

ส้านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*** 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย*** 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย*** 

ส้านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร ์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส้านักงาน ป.ย.ป.) 

ส้านักงาน ป.ย.ป.*** 

มจพ.*** 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) 

มท. สศช. ดศ. 

จ.1 : กระทรวงมหาดไทย จ.2 : ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ  จ.3 : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องคการมหาชน)  

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้อง F 

กรมอนามัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

https://www.kmutnb.ac.th/
https://www.kmutnb.ac.th/
https://www.kmutnb.ac.th/
https://www.kmutnb.ac.th/
https://www.kmutnb.ac.th/


เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย 

เมื อ งมี ร ะบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ค ร อ บ ค ลุ ม  แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน 

V01 การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม V02  การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง 
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V04 ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง 

V03  ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อมของเมือง F0101  โครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการพฒันาเมือง การจัดการ 

          มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
กรอ. / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) / มอ.  
/ ส.อ.ท. / องค์การจัดการน้า้เสีย 

F0102 กระบวนการผลิต สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม     

กรอ. / สส. / มอ. / ส.อ.ท.  

F0103 การใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุม้คา่ 

กรอ. / ส.อ.ท.  

F0104 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อม 

กรอ. / มอ. / ส.อ.ท. / สวทช.  

F0201  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง  
          (ครัวเรือน ชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ) 

กรอ. / กรมควบคุมโรค / สส. / กรมอนามัย / มอ. / ส.อ.ท.  

F0202  การจัดการคุณภาพน้้า อากาศ ขยะ และของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 
          อย่างเหมาะสม 
เมืองพัทยา / กรอ. / กรมควบคุมมลพิษ / กรมอนามัย / กทม. / 
มช. / มอ. / ส.อ.ท.  

F0203 การเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อม  

เมืองพัทยา / กรอ. / กรมควบคุมมลพิษ / กรมอนามัย / กทม. / 
มอ. / ส.อ.ท.  

F0204 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กรอ. / สส. / มอ. / ส.อ.ท. / สศช. 

F0301 การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

กรอ. / กรมการพัฒนาชุมชน / มอ. / ส.อ.ท.  

F0303 คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในเมือง 

กรอ. / กรมควบคุมโรค / กสร. / ส.อ.ท.  

F0302 การพัฒนาเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

กรอ. / กนอ. / มอ. / ส.อ.ท.  

F0304 การอยู่ร่วมกันอย่างพึง่พาอาศยั  

กรอ. / ส.อ.ท.  

F0401  การพัฒนา ปรับปรุงและการบงัคบัใช้กฎหมาย มาตรฐานในการพัฒนาเมือง การจัดการเหตุเดอืดร้อน  
          ร้าคาญ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของประชาชน 
กรอ. / กรมควบคุมโรค / กรมอนามัย / ส.อ.ท.  

F0402 โครงสร้างการบริหารจัดการเมือง 
กรอ. / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) / ส.อ.ท.  

F0403  ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง การออกแบบผงัเมืองการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการเมือง 
กรอ. / สส. / มอ. / ส.อ.ท.  

F0404 มาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง 
กรอ. / ส.อ.ท. / BOI / องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

F0405 ภาคีเครือข่าย และการตระหนกัร่วมกันของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง  
กรอ. / กรมควบคุมโรค / สส. / กรมอนามัย / มอ. / ส.อ.ท. / สศช. 

F0406 วิถีชีวิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
กรอ. / สส. / ส.อ.ท.  

แผนแม่บทฯประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนแม่บทย่อย : 6.2 การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                          ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย              เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได้มาตรฐาน 060201 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

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

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 
หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

รวมทั้งสิ้น  
82/2* โครงการ  

4 

1 

5 

17 

11 

3 

2 

4/1* 

1 

9/1*  

0 

0 

5 

5 

1 

1 

0 

5 
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ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม **  กรมโรงงานอุตสาหกรรม **  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย*** 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา*** 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์*** 

ส้านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร ์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส้านักงาน ป.ย.ป.) 

ส้านักงาน ป.ย.ป.*** 

มท. ทส. ทส. 

จ.1 : กระทรวงมหาดไทย จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จ.3 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง F 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  

เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย 

ความยั่ งยืนทาง 
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม 
และภูมิวัฒนธรรม 

แผนแม่บทฯประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนแม่บทย่อย : 6.2 การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                          ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย               ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 060202 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

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

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

รวมทั้งสิ้น  
56/4* โครงการ  

V01 การก้าหนดพื้นที่เป้าหมาย V02 เครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

F0101 การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และการใช้ 
         ประโยชน์ที่ดิน โดยค้านึงถึงความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม  
         และภูมิวัฒนธรรม 

กรมโยธาธกิารและผงัเมือง / กรุงเทพมหานคร / 
ส้านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) / ส.อ.ท.  

F0102 การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม  
         ที่ค้านึงถึงอัตลักษณแ์ละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กรมศิลปากร / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / 
มอ. / ส.อ.ท. / ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

F0103 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 

กรุงเทพมหานคร / มอ. / ส.อ.ท.  

F0201 การก้าหนดนโยบาย และจัดท้าแผนผงัระดบัต่าง ๆ   
          เพื่อการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย   

กรมโยธาธิการและผงัเมือง / ส.อ.ท. / ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.)  / สศช.  

F0202 ระบบข้อมูลอัจฉริยะในการพฒันาพื้นที่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / ส.อ.ท. / สทอภ.  
F0203 เกณฑ์และมาตรฐานการพฒันาพืน้ที่เปา้หมาย และ 
          มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มอ. / ส.อ.ท.  

F0204 นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / มอ. /  ส.อ.ท. / สนช.  

F0205 ศักยภาพชุมชนและสมรรถนะการมีส่วนร่วมของภาคเีครือข่าย 

 ส.อ.ท. / ส้านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

F0206 การเผยแพร่ผา่นสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ 

 ส.อ.ท. / สป.วธ. / สศช.  

F0207 การส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างส้านึก 
         และความตระหนักของชุมชน 

มอ. /  ส.อ.ท. / สป.วธ. / สศช. / อพท. 

F0208 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการจูงใจ/เชิงเศรษฐศาสตร์ 

 ส.อ.ท. / ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

F0303 ขีดความสามารถในการรองรับ 
          ของพื้นที่ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
/  ส.อ.ท.  F0305 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

มอ. /  ส.อ.ท. / สป.วธ. / สศส.  

F0304 การพัฒนาแหล่งต้นแบบ และแหล่งการเรียนรู้พืน้ถ่ิน 

มอ. / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / สถาบันวิทยาลัยชุมชน /  ส.อ.ท. / 
ส้านักงานเลขาธิการครุุสภา / สป.วธ.  

6/1*  

3/1*  

13 

5/1*  

0 
0 

0 

0 

0 

3 

4 

2 

1 

12/1*  

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์*** 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา*** 

ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA 

ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  (สพร. หรือ DGA)*** 

มท. สศช. ทส. 

จ.1 : กระทรวงมหาดไทย จ.2 : ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จ.3 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

F0301 ความร่วมมือกับองคก์รระหว่างประเทศเพื่อยกระดบัความยั่งยืนสู่สากล 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน / ส.อ.ท. / สศช.  

F0302 การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานภูมินิเวศ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / มอ. / ส.อ.ท. / สป.อก.  

0 

7 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง F 

กรมการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

https://www.dga.or.th/
https://www.dga.or.th/
https://www.dga.or.th/
https://www.dga.or.th/
https://www.dga.or.th/
https://www.dga.or.th/
https://www.dga.or.th/
https://www.dga.or.th/
https://www.dga.or.th/




แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070101    ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ต้นทุนโลจสิติกส์ 
ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศลดลง 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน V02 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เครือข่ายโลจิสติกส์ 
ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ และการอ านวยความสะดวก 

V03 ศักยภาพการให้บริการโลจสิติกส์ 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนระบบโลจสิติกสใ์นภาพรวม 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
741 / 1* โครงการ 

F0101 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เทคโนโลยี ระบบโซ่
ความเย็น ของภาคเกษตร  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ /สมอ./กสอ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0102 เครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ เทคโนโลยี e-logistic 
การบริหารองค์กรแบบมืออาชีพของภาคอุตสาหกรรม  

   สมอ./กสอ./สภาอตุสาหกรรม 3 

F0103 การจัดการความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง 

สมอ./กสอ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0104 เครือข่ายและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท่ีมีมาตรฐานและมี
ความปลอดภัยเพ่ือรองรับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

กรมควบคุมโรค/ขบ./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สมอ./
กสอ./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มพ. 
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F0201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

รฟท./กทพ./รฟม./ทล./ขบ./สนข./ทช./สภาอุตสาหกรรม 35/1* 

F0202 สิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์  

ทล./ สภาอุตสาหกรรม 59 

F0203 เครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์และการเช่ือมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน  

ทล./สนข./ทช./สภาอุตสาหกรรม 19 

F0204 การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ (NSW)  

กรมควบคุมโรค/กรมศุลกากร/กรมปศุสัตว์/สภาอุตสาหกรรม 4 

F0205 ระบบการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สภาอุตสาหกรรม 0 

F0206 กรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สป.คค./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0207 โครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงมีประสิทธภิาพและขีดความสามารถ  

กทพ./กทท./รฟม./ทล./ขบ./ทช./จท./สคร./สบน./สภา
อุตสาหกรรม/มพ. 

507 

F0301 มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สภาอุตสาหกรรม 0 

F0302 มาตรฐานของบุคลากรด้านโลจิสติกส์  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สภาอุตสาหกรรม/มอ. 1 

F0303 เทคโนโลยีด้านระบบโลจิสติกส์ 

สภาอุตสาหกรรม/มอ./มพ. 21 

F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
สศช./กรมควบคุมโรค/สป.คค./สศก./สภาอุตสาหกรรม 6 
F0402 ฐานข้อมูลและการติดตามผลการพัฒนา  
สศช./สป.ดศ./สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มพ. 5 
F0403 องค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งสินค้า  
สภาอุตสาหกรรม 0 
F0404 กฎหมายส่งเสริมการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์  
สป.คค./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

BOI/สภาอุตสาหกรรม 2 

F0406 มาตรการสนับสนุนราคาเชื้อเพลิง/การใช้พลังงานทดแทนเพ่ือประหยัดต้นทุน  

สป.พน./สภาอุตสาหกรรม 6 

F0407 มาตรการก าหนดค่าบริการท่ีจูงใจในการใช้ระบบรางและน้ า  

รฟท./รฟม./สภาอุตสาหกรรม 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สมอ. วว. 
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สศช. สศช. คค. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประสิทธิภาพ 
ด้านโลจิสติกส์ 

ระหว่างประเทศของ 
ประเทศไทยดีขึ้น 
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V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

V02 การบริการด้านโลจิสติกส์ V03 ปัจจัยสนับสนุนด้านโลจสิติกส ์

V04 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจสิติกสใ์นภาพรวม 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
463 / 2* โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย 070102    ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

F0101 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกสต์าม
เส้นทางยุทธศาสตร์  

บ.วิทยุการบินฯ/รฟท./กทท./ทล./ทย./ขบ./สนข./ทช./จท./
สบน./สภาอุตสาหกรรม 

327/2*  

F0102 สนับสนุนการรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่ การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ และการขนส่ง ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สป.พน./กทม./รฟท./กทท./สถ. /ขบ./สนข./ทช./ขร./จท./
สภาอุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน 

12 

F0103 ระบบ NSW ที่สมบูรณ์  

   กรมศุลกากร/สภาอุตสาหกรรม 10 

F0104 กระบวนการโลจิสติกสใ์นรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์  

กรมศุลกากร/สภาอุตสาหกรรม/มอ. 1 

F0105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจสิติกส ์ 

ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ./สวทช./มทร.อีสาน 5 

F0106 การค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

สภาอุตสาหกรรม 0 

F0107 เครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกสข์องไทยกับ 

ขบ./สภาอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 5 

F0201  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีศักยภาพและมาตรฐาน  

ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มว./กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

17 

F0202  มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์  

สถาบันการบินพลเรือน/รฟท./ขบ./สภา
อุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน 

15 

F0203  บุคลากรด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

จท./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ./มทร.อีสาน 7 

F0204 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาและให้บริการ
ศูนย์โลจิสติกส์ต่าง  ๆ 

กทท./กรมควบคุมโรค/สถ./สป.คค./สภา
อุตสาหกรรม 

7 

F0301 การลดอุปสรรคการคา้ระหว่างประเทศ  
สภาอุตสาหกรรม/มว./กรมส่งเสริมการคา้
ระหว่างประเทศ 

4 

F0302 การด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  
สป.คค./ขบ./สภาอตุสาหกรรม/มว. 6 
F0303 ฐานข้อมูลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
สศช./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน 10 

F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  

สศช./สป.คค./ขบ./สนข./สภาอุตสาหกรรม 16 

F0402 การประเมินผลการด าเนินการ และการพัฒนาฐานข้อมูล  

สสช./สป.คค./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน 12 

F0403 องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  

ขบ./กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ./มทร.อีสาน 6 

F0404 กฎหมายส่งเสริมการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  

สป.คค./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

BOI/สภาอุตสาหกรรม 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กทม. วว. 

สศช. สศช. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขนส่งสินค้า 
ทางรางเพ่ิมขึ้น 
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V01 โครงสร้างพ้ืนฐานทางราง / สนับสนุนทาง
ราง 

V02 การบริหารจัดการ V03 การกระตุ้นอุปสงค์ 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการขนส่งสินคา้ทางรางในภาพรวม 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
15 โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070103    การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น 

F0101 สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงระบบราง 

รฟท./ขบ./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม/สวทช. 0  

F0102 ขีดความสามารถของราง/ เพ่ิมโครงข่ายทางคู่  

รฟท./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม 7 

F0103 ล้อเลื่อนท่ีใช้ในการรถไฟมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการ  

รฟท./ขร./สบน./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0104 โครงข่ายระบบการขนส่งทางรางครอบคลุมพ้ืนท่ีต้นทาง-
ปลายทางของการขนส่งสินค้าหลัก  

รฟท./กทท./สนข./ขร./สบน./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0105 การแก้ไขจุดตัดทางรถไฟกับถนน 

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0201 ความน่าเชื่อถือ ความตรงเวลา  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0202 การบริหารต้นทุน  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0203 ความสามารถในการรองรับสินค้า  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0204 การก ากับดูแล และการติดตามประเมินผล 

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0205 การเข้าถึงบริการขนส่งทางรางของผู้ประกอบการ  

รฟท./กนอ./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0206 การอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านเมือง  

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0207 บุคลากรในการปฏิบัติการเดินรถมีจ านวนเพียงพอ  

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0301 การเข้าถึง  

รฟท./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0  

F0302 ภาคีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน  

รฟท./กทท./กนอ./ขร./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0303 การตลาด  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0304 ราคา  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0305 การส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ขนส่งทางราง  

BOI/รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0401 กฎหมาย/ระเบียบ เพ่ือขจัดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางราง  

รฟท./สป.คค./ขร./สคร./สมอ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0402 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  

BOI/รฟท./ขร./สคร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0403 การเปิดเสรีการขนส่งทางราง  

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0404 มาตรฐานการเดินรถและการขนส่งสินค้า  

รฟท./สภาอุตสาหกรรม 2 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กนอ. ทช. 

สศช. สศช. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การเดินทางด้วย
ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น 
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V01 โครงสร้างพ้ืนฐานขนส่งมวลชน 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมสัดส่วนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

V02 สิ่งอ านวยความสะดวก V03 การบริหารจัดการ V04 การกระตุ้นอุปสงค์ 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
270 / 9* โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070104    การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 

F0101 การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล  

รฟท./รฟม./บขส./ขบ./สนข./จท./ 
สภาอุตสาหกรรม 

8 

F0102 โครงข่ายการเดินทางท่ีครอบคลุม  

กทม./รฟท./รฟม./ขสมก./ทย./ขบ./ 
สนข./ขร./สคร./สบน./สภาอุตสาหกรรม 

112/8*  

F0103 ระบบขนส่งมวลชนรอง  

บขส./ขสมก./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 6 

F0104 ยานพาหนะท่ีมีมาตรฐาน  

บขส./รฟท./รฟม./ขสมก./ขบ./จท./
สภาอุตสาหกรรม 

7 

F0105 สถานีขนส่งสาธารณะท่ีเชื่อมต่อการเดินทาง 
มากกว่า 1 ระบบ  

กทม./รฟท./รฟม./สนข./ขร./จท./
สภาอุตสาหกรรม 

1*  

F0201 ความสะอาด  

บขส./บ. ท่าอากาศยานไทยฯ/รฟท./ 
รฟม./ขสมก./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม 

0 

F0202 ความปลอดภัย  

บขส./บ. ท่าอากาศยานไทยฯ/รฟท./ 
รฟม./ขสมก./ขบ./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม 

34 

F0203 ความสะดวกสบาย  

บขส./บ. ท่าอากาศยานไทยฯ/รฟท./ 
รฟม./ขสมก./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม 

8 

F0204 การก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ในการขนส่ง
สาธารณะ  

รฟม./ขสมก./ขบ./สนข./ขร./จท./สภา
อุตสาหกรรม 

0 

F0205 การพัฒนาจุดให้บริการขนส่งสาธารณะ
เพ่ืออ านวยความสะดวกและพักผ่อน  

รฟม./สนข./จท./สภาอุตสาหกรรม 11 

F0301 ระบบตั๋วร่วมบริการ  

รฟม./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม 5/1*  

F0302 ความตรงต่อเวลา  

รฟท./รฟม./ขสมก./จท./สภา
อุตสาหกรรม 

5 

F0303 การเพ่ิมความถ่ีบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

รฟท./รฟม./ขสมก./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0304 การบริหารจัดการเพ่ือรองรบัผู้โดยสารภายใน
สถานีขนส่ง  

บขส./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 4 

F0305  ระบบการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ  

ขบ./สนข./จท./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0306 การบริหารจัดการในช่วงเวลาเรง่ด่วน พิเศษ
จ าเป็น  

รฟม./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0401 ราคา  

รฟม./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0402 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูด
ผู้โดยสาร  

รฟท./รฟม./ขสมก./สภาอุตสาหกรรม 4 

F0403 การสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะจากภาครัฐ 

ขสมก./ขบ./จท./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0501 นโยบายกระตุ้นการเดินทางด้วยระบบสาธารณะ  
รฟม./ขสมก./สป.คค./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม 14 
F0502 มาตรฐานการให้บริการ  
รฟม./ขสมก./ขร./สภาอุตสาหกรรม 20 

F0503 การบังคับใช้กฎหมาย  
ขสมก./ขร./ สภาอุตสาหกรรม 0 
F0504 มาตรการผังเมือง  
ยผ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0505 การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0506 การประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  

รฟท./รฟม./ขสมก./สป.คค./ขร./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0507 การสร้างค่านิยมให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นทางเลือกหลักในการเดินทาง  

รฟม./ขสมก./สป.คค./ขร./สภาอุตสาหกรรม 18 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ยผ./กทม.  

สศช. สศช. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน

ลดลง Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 คน/องค์กร/หน่วยงาน 

V05 สภาพแวดล้อมที่ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม 

V02 ถนน/ยานพาหนะ V03 ผู้ใช้รถใช้ถนน V04 การช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหต ุ

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
435 / 2* โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070105    ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

F0101 การศึกษา/ ทักษะ/ ความรู้/ 
ประสบการณ ์ 

ตร./กรมควบคมุโรค/สอศ./สถ./
ปภ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 

24/1* 

F0102 การปฏิบัติตามระเบยีบ กฎจราจร  

สถ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 8 

F0103 การมีระบบ/ มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ  

ตร./ปภ./ขบ./สนข./สภา
อุตสาหกรรม 

23/1*  

F0201 การศึกษา ออกแบบ  

ขบ./ทช./สภาอุตสาหกรรม 9 

F0202 การก่อสร้าง  

กทม./ทล./ทช./สภาอุตสาหกรรม 55 

F0203 การบ ารุงรักษา 

กทม./สถ./ทล./ขบ./ทช./สภา
อุตสาหกรรม 

22 

F0204 การก าหนดมาตรฐาน  

ปภ./ทล./ทช./สภาอุตสาหกรรม 19 

F0205 สมรรถนะ สภาพการใช้งานได้มาตรฐาน 
และมีความปลอดภัย  

ขบ./ ทช./สภาอุตสาหกรรม 80 

F0301 การบังคับใช้กฎหมาย  

ตร./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 22 

F0302 การก าหนดมาตรฐาน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนการ
ใช้รถ ใช้ถนน  

ปภ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 120 

F0401 กลไกการประสานงาน/ แจ้ง
เหตุ  

ตร./กรมควบคุมโรค/สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน/ปภ./ทล./
สป.คค./สภาอุตสาหกรรม 

5 

F0402 กลไกการช่วยเหลือ/ การส่ง
ต่อคนเจ็บ  

สถาบันการแพทย์ฉกุเฉิน/สถ./
สภาอุตสาหกรรม 

1 

F0403 การประกันภัย  

คปภ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0501 การบริหารจัดการ  

กรมควบคุมโรค/ปภ./ทล./ขบ./สนข./สภาอุตสาหกรรม 42 

F0502 การรณรงค์ให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์  

ตร./กรมควบคุมโรค/สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน/สอศ./สถ./ปภ./สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 5 

F0503 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย  

ตร./สถ./ปภ./ทล./สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สศช. สศช. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า

ลดลง  Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 นโยบายและแผนงาน 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงในภาพรวม 

V02 การขับเคลื่อนโรงไฟฟ้า  
การก ากับดูแล และกฎระเบียบ 

V03 โครงสร้างพื้นฐานขนส่ง/แปร
รูป 

V04 การติดตามประเมินผล 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
57 โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย    070201    การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 

F0101 การจัดท านโยบายเปิดรับซ้ือ  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0102 การจัดล าดับความส าคญัประเภท
เชื้อเพลิง  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0103 การก าหนดกลไกขับเคลื่อนหรือ
จัดท าแผนปฏิบตัิการที่ชัดเจนเพื่อบรูณาการ
ร่วมกันกับหน่วยทีjเกีย่วข้อง  

สนพ./พพ./ชธ./กกพ./ปตท./กฟผ./
สภาอุตสาหกรรม 

7 

F0201 การก ากบั การจัดหาและการใช้กา๊ซ
ธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม  

ชธ./กกพ./สภาอตุสาหกรรม 14 

F0202 การออกระเบยีบหลักเกณฑ์คดัเลือกการ
รับซ้ือที่เหมาะสม  

พพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0203 การบริหารจัดการสัญญาและข้อตกลง
ซ้ือขายไฟฟ้า  

กกพ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0401 การติดตามโครงการเพือ่ให้มีการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเปน็ไปตามแผน/สัญญา  

สนพ./กกพ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม 

0 

F0402 การติดตามประเมินผลเพือ่จัดท า
นโยบายจัดหาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

สนพ. /สภาอุตสาหกรรม 2 

F0301 การจัดหาและการน าเข้าก๊าซธรรมชาติให้
มีประสิทธิภาพตามแผน  

ชธ./กกพ./ปตท./สภาอุตสาหกรรม 6 

F0302 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ  

ปตท./สภาอุตสาหกรรม/มว. 5 

F0303 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้า  

กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว. 1 

F0304 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
เดิม  

ปตท./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว. 2 

F0305 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน  

กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว. 1 

F0501 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ  

สนพ./สป.พน./ชธ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ. 9 

F0502 การสร้างความรู้ ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจความส าคัญของพลังงาน  

สนพ./สป.พน./สภาอุตสาหกรรม/มอ. 1 

F0503 ความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทั้งในและตา่งประเทศ  

สนพ./สป.พน./ชธ./สภาอุตสาหกรรม/มว. 7 

F0504 การพัฒนาองคค์วามรู้การวิจัยและพฒันา  

สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ. 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สศช. สศช. พน. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิต

ภายในประเทศเพ่ิม
มากขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 นโยบายและแผนงาน 

V06 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ 

V02 การก ากับดูแล และ
กฎระเบียบ 

V03 การส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบไฟฟ้า  

ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 

V04 การพัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

V05 การติดตามประเมินผล  

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
122 / 7* โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย    070202    การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

F0101 การจัดล าดับความส าคัญประเภท
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนตามศักยภาพพ้ืนท่ี
ภายในประเทศ  

พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0102 การก าหนดอัตราการรับซื้อตามประเภท
เชื้อเพลิงเพ่ือส่งเสรมิการแข่งขัน  

พพ./สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0103 การก าหนดนโยบายการจัดหาและบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงทดแทนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
พ้ืนท่ี  

พพ./สนพ./กกพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม 

5 

F0104 การก าหนดกลไกหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม 2 /1*  

F0201 การปรับปรุง และพัฒนากฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  

พพ./สนพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0202 ระเบียบหลักเกณฑ์คัดเลือกการรับซื้อ
พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม  

สนพ./กกพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0203 การก ากับการจัดหาและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้มีประสิทธิภาพในราคาท่ีเหมาะสม  

พพ./สนพ./กกพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม 

0 

F0204 การบริหารสัญญาการรับซื้อท่ีเหมาะสม
ให้สอดคล้องกับประเภทพลังงานทดแทน 

สนพ./กกพ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0301 การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
พลังงานทดแทน  

พพ./สนพ./ปม./สอน./สภาอุตสาหกรรม/
มจ./ 

18 

F0302 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านพลงังาน
ทดแทนที่เหมาะสม  

พพ./สนพ./กฟผ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มว./มช./มจ. 

32 /4* 

F0303 ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน  

พพ./สนพ./กฟน./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มว./มจ. 

11/2*  

F0304 กลไกการส่งเสริมพลงังานทดแทน 
ที่เอื้อต่อการลงทุน  

พพ./สนพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม/มว. 4 

F0305 ธุรกิจการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ระดับ
ชุมชน  

สป.พน./พพ./สถ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มจ. 

0 

F0401 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยี  

พพ./สนพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มว./มอ./มช./
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน/
มจ. 

11 

F0402 การส่งเสริมเทคโนโลยีที่
สามารถผลิตได้ในประเทศ  

พพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม/
มว./มอ./มช./มจ. 

5 

F0403 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ  

พพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./
มรส./มจ. 

2 

F0501 การจัดหาพลังงานทดแทน
เป็นไปตามแผน และเพียงพอ 

พพ./สนพ./กกพ./สภา
อุตสาหกรรม 

1 

F0502 การใช้ผลการประเมินทั้งภาค
ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ
เพื่อจัดท านโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 5 

F0601 การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างการยอมรับ  

พพ./สภาอุตสาหกรรม/มอ. 15 

F0602 การท างานร่วมกันในเชิงการบรูณาการและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกบัทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

พพ./กฟภ./ปม./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0603 การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศดา้นพลังงานทดแทน  

พพ./สนพ./กฟภ./สภาอตุสาหกรรม 5 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ธพ./กรอ. 

สศช. สศช. พน. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานของ

ประเทศเพ่ิมขึ้น Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 นโยบายและแผน 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ 

V02 กฎหมาย และกฎระเบียบ V03 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน V04 การพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบธุรกจิและ
นวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการอนุรักษพ์ลังงาน 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
166 โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย    070203    ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น 

F0101 นโยบายเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน  

พพ./สนพ./กฟภ./สภาอตุสาหกรรม 24 

F0102 แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 8 

F0103 พัฒนานวัตกรรมนโยบายทาง
การเงินเพื่อลงทุนด้านการอนุรักษ์
พลังงาน 

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 4 

F0201 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง  

พพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม 7 

F0202 ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพ 
ปลอดภัย  

พพ./ธพ./กกพ./กฟผ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม 

10 

F0203 มาตรฐานและฉลาก เพื่อการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน  

พพ./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม 4 

F0401 ระบบติดตามตรวจสอบการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ
การค้า  

พพ./สภาอุตสาหกรรม 14 

F0402 สนับสนุนเทคโนโลยี IoT ร่วมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 6 

F0403 การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษพ์ลังงาน  

พพ./กฟผ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม/มอ./สวทช. 

3 

F0404 ผู้เชี่ยวชาญและรูปแบบธุรกจิ เพื่อ
การจัดการพลังงาน  

พพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0301 มาตรการตอบสนองต่อโหลด  

พพ./สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม 5 

F0302 การสนับสนุนและจูงใจการติดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพพลังงาน  

พพ./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม 5 

F0303 การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือด าเนินการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน  

พพ./สภาอุตสาหกรรม 20 

F0304 การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
ในโรงงาน/อาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก  

พพ./สภาอุตสาหกรรม 9 

F0305 การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งยานยนต์
ไฟฟ้า และภาคท่ีอยู่อาศัย  

พพ./ธพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม 8 

F0306 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาค
เกษตรกรรม เพ่ือน าไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ  

กวก./พพ./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0501 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม บทบาทพลังงานชุมชนเพื่อการประหยัดและอนรุักษพ์ลังงาน ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน  

สป.พน./พพ./สภาอุตสาหกรรม 23 

F0502 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อตดิตามและประเมินผล กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 4 

F0503 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนแผนอนรุักษ์พลังงาน  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 8 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กรอ./สมอ. 

สศช. สศช. พน. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า 

ของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ด้วยเทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริด 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลย ี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

V02 การติดตาม ประเมินผล 

V03 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
30 โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย    070204    การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

F0101 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน 

สนพ. /พพ./กฟผ./กฟภ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม 7 

F0102 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน  

สนพ. /พพ./กฟผ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0103 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน  

สนพ. /พพ./กฟผ./กฟภ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม/มว. 6 

F0104 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 9 

F0201 การพัฒนาและสาธิตน าร่องการใช้งานระบบสมารท์กริด  

สนพ./พพ./กฟผ./กฟภ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม/สวทช. 1 

F0202 การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน 

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0301 การยอมรับของประชาชนในกระบวนการการพัฒนาโรงไฟฟ้าและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง  

สนพ./พพ./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0302 ฐานข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน/บูรณา
การงานร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง  

สนพ./พพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0303 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ. 3 

F0304 ธรรมาภบิาล และการมีส่วนร่วม  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กกพ. 

สศช. สศช. พน. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประชาชน 
มีความสามารถใน 

การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น Va

lu
e 

Ch
ain

 
หน

่วย
งา

น 
ที่เ

กี่ย
วข

้อง
 

V01 โครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต 

V05 การก ากับดแูล 

V02 เนื้อหาบนอนิเทอร์เน็ต V03 การเข้าถึง V04 ประชาชน/ผู้ใช้งาน 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
212 โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมาย    070301    ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น 

F0201 ดึงดูดให้เข้าถึง  

1 

F0202 ครอบคลุมความสนใจที่
หลากหลายของผู้ใช้งาน  

กสทช. 2 

F0203  ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ 

3 

F0301 การครอบครองอุปกรณ์ส าหรับเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต  

สดช. 6 

F0302 ราคาของบริการอินเทอร์เน็ตเอื้อมถึง  

สป.ดส. 0 

F0303 ราคาของอุปกรณ์เข้าถึงที่เอื้อมถึง  

1 

F0304 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้  

กสทช. 16 

F0101 โครงสร้างอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์พ้ืนฐานมีความ
ครอบคลุม  

กสทช./สป.ดส. 32 

F0102  โครงสร้างอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ี  (3G 4G 5G) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี  

กสทช./NT 16 

F0103  คุณภาพ  

กสทช./สป.ดส. 4 

F0104  ผู้ให้บริการ  

กสทช. 4 

F0105  ความจุโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ  

กสทช./สป.ดส. 3 

F0106  การร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงข่ายระหว่าง
ประเทศ  

กสทช. 1 

F0107  การบริหารจัดการคลื่นความถี่  

กสทช./NT 4 

F0401 การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
อินเทอร์เน็ต 

กสทช./สดช. 19 

F0402 ระดับความรู้ในการใช้ดิจิทัลการ
ใช้งานอุปกรณ์ส าหรับเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต 

กสทช./depa 16 

F0501 นโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทย  

กสทช./สป.ดส./สดช. 35 

F0502 บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ/บรูณาการงานร่วมกบัส่วนเกีย่วข้อง  

กสทช. 49 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

depa 

สศช. สศช. ดส. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
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รวมทั้งสิ้น  
167/6* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของ
วิสาหกิจเร่ิมต้นใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

สศช./ สสว./ อย./ สอศ./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท./ มมส./ สนช./ มมจ./ มรภ.บร. 

F0102     ความรู้/ทักษะการด าเนนิธุรกจิ 

สศช./ สสว./ สคช./ สศส./ อย./ สอศ./ กสก./สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท./ มมส./ มฟล./   
สป.อว./ มอ./ สวทช./ มช./ สนช./ มร.ชม./ มก./ มมจ./ มพ./ มรภ.บร./ สป.อก. 

F0103 เครือข่ายธุรกิจ 

สศช./ สสว./ สอศ./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท../ มทร.ตอ./ มรภ.บร.  

19/1* 

1 

V02 สินค้าและบริการ 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตน้ในประเทศไทย 

จิตวิญญาณ/แรงบนัดาลใจ/mindset/ความสามารถในการปรับตวัการเป็นผูป้ระกอบการ 

. 

90/2* 

F0201 

สศช./ สสว./ วว./ สอศ./ Depa/ ส.อ.ท./ มฟล./ มอ./ มมจ./ มรภ.บร. 

F0202       ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกตา่งและนวัตกรรม 

สศช./ สสว./ สศส./ อย./ ส.อ.ท./ มฟล./ มอ./ สนช./ มก./ มพ./ มรภ.บร. 

F0203  การทดสอบตลาด 

สศช./ สสว./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท./ มรภ.บร. 

26/1* 

0 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ตลาด 

16/2* 

F0301 

สศช./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท../ มพ. 

F0302     สินเชื่อผู้ประกอบการใหม่ 

สศช./ ธพว./ ส.อ.ท. 

4 
แหล่งเงินทุนทางเลือก 

0 

F0401 

สศช./ สสว./ อย./ ส.อ.ท.. 

F0402     นโยบายและการให้สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ  

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มพ. 
 

F0403 ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการด าเนนิธุรกจิ 

สศช./ สสว./ อย./ ส.อ.ท./ สนช. 

2 

3 

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 

6 

สสว. สสว. สสว. 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

Depa/ สมอ. 
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รวมทั้งสิ้น  
167/1* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้

เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีดจิิทัลดีขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจทิัล
ดีขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

สศช./ สสว/  สอศ./ กรมพัฒนาธุรกจิการคา้/ สป.อก./ ส.อ.ท./ กรมทรัพย์สินทางปัญญา/ 
สศท./ สวอ. 

F0102     การเลือกใช้/เข้าถึง/ใช้เทคโนโลยี/ดจิิทัลที่เหมาะสมกับธุรกจิ 

สศช./ สสว/ กรมอนามัย/ สอศ./ สป.อก./ สมอ./ ส.อ.ท./ มอบ./ สวทช./ มช./  มร.ชม./ 
กรมทรัพย์สินทางปญัญา/  สศท./ สวอ./ กสอ. 

88 

V02 ผู้ให้บริการ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคต ิ 

. 

64/1* 

F0201 

สศช./ สมอ./  ส.อ.ท./ สศท./ สวอ./ กสอ. 

F0202       SMEs รับรู้และสามารถเข้าถึงได้ 

สศช./ สสว/ สมอ./  ส.อ.ท./ สศท./ สวอ./ กสอ. 

4 
ปริมาณ คุณภาพ และ ความสามารถ 

7 

F0301 

สศช./  ธพว./ ส.อ.ท. 

F0302     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอือ้อ านวยแก ่SMEs 

สศช./  ธพว./ ส.อ.ท. 

0 
ความง่าย/การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

0 

F0401 

สศช./ สสว/  ส.อ.ท. 

F0402     มาตรการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ  

สศช./ สสว/  ส.อ.ท./ สนช./  สคพ./ 

3 
กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 

1 

สสว. สสว. อก. 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สมอ. / มอบ. กสอ. 
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รวมทั้งสิ้น  
37/2* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ 
ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ย

ต่อปีเพ่ิมขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
เป้าหมาย 080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

สศช./ สสว./ ธนาคารออมสิน/ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้/ ส.อ.ท. 

F0102    ความเข้าใจวิธีการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน  

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

F0103     การประกอบธุรกจิถูกตอ้งตามกฎหมายมีความน่าเชื่อถือ 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

5 

1 

V02 เครื่องมือทางเงิน 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางการเงิน 

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

. 

0 

F0301 

สศช./ สศค./ ส.อ.ท. 

F0302     กฎหมายหลักประกันทางธุรกจิ  

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

0 
หน่วยงานก ากับดแูลการออกผลิตภัณฑท์างการเงินใหม่ ๆ 

4 

F0201     ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย  

สศช./ ธนาคารออมสิน/ สศค./ ส.อ.ท. 

F0202     การค้ าประกนัสินเชื่อ  

สศช./ บสย./ ส.อ.ท. 

F0203     ข้อมูลเพื่อสนับสนนุสินเชื่อแก่ SMEs  

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

F0204     ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงิน 

NCB/ สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

F0205     ระบบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 

สศช./ ส.อ.ท. 

F0206     มาตรฐานทางการเงิน 

สศช./ ธปท./ ส.อ.ท. 

F0304     สิ่งอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ 

สศช./ ส.อ.ท. 

F0303     ที่ปรึกษาทางการเงิน 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

2 

13/2* 

8 

3 

0 

0 0 

1 

สสว. สสว. กค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F กรอ. 
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รวมทั้งสิ้น  
15/1* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของ

กิจการที่เร่ิมตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพ่ิมขึน้ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
เป้าหมาย 080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการท่ีเริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพ่ิมขึ้น  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ช่องทางการระดมทุนและซื้อขาย V02 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

F0101 

สศช./ ก.ล.ต./ สศค./ ส.อ.ท. 

F0102    การพัฒนา SMEs Board ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สศช./ ก.ล.ต./ ส.อ.ท. 

F0103     รูปแบบการระดมทุนที่เหมาะสมและหลากหลาย 

สศช./ ก.ล.ต./ ส.อ.ท. 

2 

1 

เกณฑ์รองรับการะดมทุนแบบ Public Offering และ Ongoing 

. 

5 

F0201 

สศช./ สสว./ ก.ล.ต./ ส.อ.ท./ มอ. 

F0202     ศักยภาพผู้ประกอบการ 

สศช./ สสว./ สมอ./ ส.อ.ท./ มอ./ กสอ. 

3/1* 
ช่องทางให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 

3 
F0202     ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัตลาดทุน 

สศช./ สสว./ ก.ล.ต./ ส.อ.ท./ มอบ./ มอ. 1 

สสว. สสว. กค. 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สมอ./ มอบ. กสอ. 
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รวมทั้งสิ้น  
37 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
เป้าหมาย 080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ผู้ประกอบการ 

V03 ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 

F0101 

สศช./ สสว./ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้/ สมอ./ ส.อ.ท./ กสอ. 

F0102     ความสามารถในการบริหารจัดการ 

สศช./ สสว./ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้/ สมอ./ ส.อ.ท./ กสอ. 

F0103 การเข้าถึงตลาด 

สศช./ สสว./ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้/ สมอ./ ส.อ.ท./ สนช./ DITP/ กสอ. 

20 

0 

V02 ระบบการซื้อขายและระบบสนับสนุนที่ปลอดภัย 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าพาณชิยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ความรู้/ทักษะ 

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

. 

8 

F0201 

สศช./ ส.อ.ท./ DITP 

F0202       ระบบ e-Payment ที่น่าเชื่อถือ  

สศช./ ธปท./ ส.อ.ท. 

F0203  ระบบการบริหารจัดการสินคา้การขนส่งและโลจิสติกส์ 

สศช./ ส.อ.ท. 

8 

0 

ระบบ Platform การซื้อขายที่หลากหลาย 

0 

F0301 

สศช./ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้/ ส.อ.ท. 

F0302     การให้บริการหลังการขายและการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 

สศช./ ส.อ.ท. 

1 
ความเชื่อม่ันต่อสินคา้และบริการและผู้ขาย 

0 

F0401 

ส.ก.ค./ สศช./ สสว./ สพธอ./ ส.อ.ท. 

F0402     การคุ้มครองผูซ้ื้อและผูข้าย 

สศช./ สคบ./ ส.อ.ท. 

F0403 โครงสร้างพื้นฐานดา้นดจิิทัล โลจิสติกส์ และการค้า 

สศช./ ส.อ.ท. 

0 

0 

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 

0 

สสว. สสว. พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

ตร. สมอ.  
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รวมทั้งสิ้น  
89 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 

ของประเทศไทยดีขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
เป้าหมาย 080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มว./ มอ./ DITP/ สคพ. 

F0102     ความสามารถในการบริหารจัดการ 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

F0103 ความพร้อมในการผลิต 

สศช./ ส.อ.ท./ มทร.พระนคร/ สวทช. 

V02 สินค้าและบริการ 

V04 โอกาสทางการตลาด 

ความรู้/ทักษะ 

. 

F0201 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ สรอ./ มว./ DITP 

    คุณภาพมาตรฐาน 

F0301 

สศช./ ธสน./ ส.อ.ท. 

F0302     การบริหารความเสี่ยง 

สศช./ ส.อ.ท. 

แหล่งเงินทุนส าหรับสนับสนนุการคา้ 
และการลงทุนในต่างประเทศ 

F0401 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ ศลช./ DITP 

F0402     การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดบัโลก 

สศช./ สสว./ สกท./ ส.อ.ท./ ศลช. 

F0403 การใช้สิทธิประโยชน์ทางการคา้ 

สศช./ ส.อ.ท./ สคพ. 

การเข้าถึงข้อมูลและตลาดผูซ้ื้อในตา่งประเทศ 

F0203 นวัตกรรมและความแตกตา่ง 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มทร.พระนคร/ มว./ มอ./ 
 
สนช. 

F0202 การออกแบบและตราสินคา้ 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

F0204     การตอบโจทย์ตลาด 

สศช./ สสว./ สป.อก./ ส.อ.ท./ DITP 

F0205     ภาพลักษณ์สินคา้ไทย 

สศช./ สป.อก./ ส.อ.ท./ สนช./ DITP 

F0206     ประสิทธิภาพในการผลิต 

สศช./ สสว./ สป.อก./ ส.อ.ท./ มอ. 

F0303    การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สศช./ ส.อ.ท./ สนช. 

F0404 กรอบการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

สศช./ ส.อ.ท. 

F0405 การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มตลาดเปา้หมาย 

สศช./ ส.อ.ท./ DITP/ สศท. 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้าระหว่างประเทศ 

F0501 

สศช./ สสว./  ส.อ.ท. 

F0502   พิธีการศุลกากร และการอ านวยความสะดวกทางการคา้  

สศช./ ส.อ.ท. 

F0503    การปกป้องรักษาผลประโยชน์และแกไ้ขปญัหาอปุสรรค   
             ทางการค้า 

สศช./ ส.อ.ท. 

กฎหมาย กฎระเบียบ และกิจกรรมจากภาครัฐที่เอื้อ  

F0504 โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

สศช./ สนข./ ส.อ.ท. 

9 

3 

1 

2 

0 

0 

6 

1 

2 

43 

2 

2 

1 

2 

4 

7 

0 

3 

1 

0 

0 

สสว. สสว. พณ. 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สมอ.  
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รวมทั้งสิ้น  
149 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวการ
ส่งออกของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
เป้าหมาย 080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึน้ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

สศช./ สสว./ พช./ ส.อ.ท./ มอ./ สคพ. 

F0102     ความสามารถในการบริหารจัดการ 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

V02 สินค้าและบริการ 

V04 โอกาสทางการตลาด 

ความรู้/ทักษะ 

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

. 

F0201 

สศช./ สสว./ CLT/ อย./ พช./ ส.อ.ท./ สรอ./ สศท./ 
สวอ. 

คุณภาพมาตรฐาน 

F0301 

สมาคมธนาคารไทย/ สศช./ ธสน./ ส.อ.ท. 

F0302     การบริหารความเสี่ยง 

สศช./ ส.อ.ท./ มอ. 

แหล่งเงินทุนส าหรับสนับสนนุการคา้ 
และการลงทุนในต่างประเทศ 

F0401 

สศช./ สสว./ DITP/ สคพ. 

F0402     การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดบัโลก 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ สมอ./ กสอ. 

F0403 การใช้สิทธิประโยชน์ทางการคา้ 

สศช./ ส.อ.ท./ จร./ คต. 

การเข้าถึงตลาดผู้ซ้ือในตา่งประเทศ 

F0205 ภาพลักษณ์สินคา้ไทย 

สศช./ ส.อ.ท. 

F0202 ตราสินค้า 

สกอท./ สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

F0203     นวัตกรรมและความแตกต่าง  

สศช./ สสว./ มอ./ สนช./ ส.อ.ท. 

F0204     การตอบโจทย์ตลาด 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

F0404 พันธมิตร/เครือข่ายธุรกิจในตา่งประเทศ 

สศช. 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการขยายตัวการส่งออก 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

F0501 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/ ส.อ.ท./ สศช./ สสว. 

F0502   พิธีการศุลกากร และการอ านวยความสะดวกทางการคา้  

สศช./ กศก. 

F0503    ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ 

สศช./ สสว. 

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 

19 

5 

9 

5 

8 

11 

2 

15 

0 

18 

2 

48 

5 

1 

0 

1 

สสว. สสว. พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F กสอ. 
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รวมทั้งสิ้น  
244/5* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อันดับนโยบายของ
ภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ

และผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุน 

และความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แผนแม่บทย่อย : 8.4 การสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ 
                          และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึน้ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม SMEs 

V03 การอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 

F0101 

ส.ก.ค./ สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มทร.พระนคร/ สนค. 

F0102     SMEs Big Data  

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มทร.พระนคร/ มอ. 

F0103 การขึ้นทะเบียน SMEs 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท. 

31 

11 

V02 ระบบการส่งเสริม 

การเข้าถึงและใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลของ SMEs  

. 

9 

F0201 

สศช./ สมอ./ ส.อ.ท./ สรอ./ สคพ./กสอ. 

F0202      การช่วยเหลือและสิทธิประโยชนส์นับสนุน SMEs 

ส.ก.ค./ สศช./ สสว./ DTAM/ ส.อ.ท./ สนช. 

F0203  ระบบการประเมินศกัยภาพ SMEs 

สศช./ ส.อ.ท. 

24 

12 

ผู้ให้บริการทางธุรกิจ  

19/2* 

F0301 

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ สรอ./ FTPI/ มทร.พระนคร 

F0302     คุณภาพการให้บริการภาครัฐ 

สศช./ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้/ ส.อ.ท. 

65/1* 
ประสิทธิภาพการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน  

72 
F0303    กฎ ระเบียบ และสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่ธุรกจิ SMEs 

ส.ก.ค./ สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ สคพ. 1/2* 

สสว. สสว. สสว. 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

กสอ. 





ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย                      การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ

พื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก
เพ่ิมขึ้น 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

Va
lu

e 
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ain
 

090101 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
        ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

V02 การเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน 

54/1* 

F0201  ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

F0202  หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานไดต้ามความต้องการของตลาด 

F0203 สิทธิประโยชน์แก่นกัลงทุน 

F0204 การประชาสัมพันธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพ้ืนที่ 

F0401 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

F0402 การมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา 

F0403 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ 
 
 

F0404 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง 
กับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความ
เกี่ยวข้องกับ F 

V03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการ และการตลาด 

F0301  มาตรฐานสินค้าและบริการ 

F0302  สมรรถนะบุคคลากร  

F0303  การตลาดและประชาสัมพันธ์  

 
 
 
 
 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ 
Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความ
เก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

EEC / กรมศุลกากร / สภาอุตสาหกรรม 
 
 

BOI / ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / EEC / กรมสรรพากร / สภาอุตสาหกรรม 
 
 

เมืองพัทยา / EEC / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /  
สภาอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
  
 
  

เมืองพัทยา  / ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / EEC / 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สภาอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / EEC / กรมปศุสัตว์ / 
กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / EEC / กรมการแพทย์ /
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / กรมปศุสัตว์ / กรมวิชาการเกษตร /สภา
อุตสาหกรรม / สวทช. / ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / GISTDA 
 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / EEC / กรมประมง 
  

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) /EEC/องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร /  
กรมปศุสัตว์ / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สภาอุตสาหกรรม 

เมืองพัทยา / กองทัพเรือ / สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ / EEC / การประปาส่วนภูมิภาค / 
การเคหะแห่งชาติ / การไฟฟ้านครหลวง /กรมควบคุมโรค / กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง / กรมทรัพยากรน้ าบาดาล / กรมทางหลวง / ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร / กรมทางหลวงชนบท / สภาอุตสาหกรรม / สวทช. / ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 

EEC / กรมโยธาธิการและผงัเมือง / สภาอุตสาหกรรม 
 
 
  

เมืองพัทยา  / EEC / กรมควบคุมโรค / ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม /กรมวิชาการเกษตร / กรมโรงงานอุตสาหกรรม /สภาอุตสาหกรรม / GISDA  

EEC / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /สภาอุตสาหกรรม 
 
 
 

เมืองพัทยา / ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / EEC /กรมควบคุมโรค / สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน /  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

BOI / EEC / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /สภาอุตสาหกรรม 
 

0 

3/1* 

0 

4 

2 

6 

0 

3 

5/3* 

6 

1 

1 

0 
รวมทั้งสิ้น  

87/5* โครงการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ / มจพ./KMUTNB /มภร.ราชนครินทร ์(RRU) / กรมการขนส่งทางราง 
/ AAT / กทท. / DEPA / สดช. /กทม. /กปภ. / กปน. / กฟภ. / กรมชลประทาน / กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช* / ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ / อพท. / สสปท. / สป.อว. /  
มทร.ตะวันออก / มทร.ธัญบุรี / สพฐ. / มจธ. / OKMD 
 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 

สศช. สศช. EEC 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม/ 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
 
 
  

F0304  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกบัผลิตภัณฑ์และบริการ 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย                      การลงทุนในเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เป้าหมายแผนบทย่อย 

การลงทุนในเขต
พื้นที่พัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก V02 แรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 

 F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที่ 
 สอดคล้องกับความต้องการ
  ของตลาด 
F0202  มาตรฐานและองค์ความรู้ของ
     ผู้ประกอบการ 
F0203  หลักสูตรการศึกษาที่ผลิต
     แรงงานได้ตามความต้องการ
  ของตลาด  

Va
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e 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่ 
การลงทุนในเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

F0401 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ 
F0402 กฎระเบียบและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน 
 
 

090102 

V03 การเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
        ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

F0201  ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  
 
 
 
 
 
 
 

F0202  มาตรฐานและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 

F0203  หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานได้ตามความต้องการของตลาด  
 
 
 
 
 

F0401 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบตัอิย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0402 กฎระเบียบและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน F0303 การอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน 

F0301 ช่องทาง/วิธีการการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มนักลงทุน 

F0302 มาตรการจูงใจนักลงทุนทั้งในและตา่งประเทศ 
 
 
 
 รวมทั้งสิ้น 68 โครงการ 

EEC / กรมศุลกากร / สภาอุตสาหกรรม 
 

เมืองพัทยา / BOI / EEC / การไฟฟ้านครหลวง / กรมสรรพากร / สภาอุตสาหกรรม  
 
 

เมืองพัทยา/ EEC / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน / สภาอุตสาหกรรม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง / มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 

เมืองพัทยา / ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ / EEC / การเคหะแห่งชาติ / 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย / การไฟฟ้านครหลวง / กรมควบคุมโรค / 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / กรมโยธาธิการและผังเมือง / กรมทางหลวง / 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / กรมทางหลวงชนบท / กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ / สภาอุตสาหกรรม 
   

EEC / กรมโยธาธิการและผงัเมือง / สภาอุตสาหกรรม 
  

เมืองพัทยา / ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ / กรมควบคุมโรค / 
กรมอนามัย / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ / สภาอุตสาหกรรม / GISTDA  
 
 
 

EEC / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ 
สภาอุตสาหกรรม/ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

เมืองพัทยา / EEC / กรมอนามัย / กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สภาอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัย
บูรพา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เมืองพัทยา / สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน / สภาอุตสาหกรรม 
 

สภาอุตสาหกรรม / 

26 

2 

11 

5 

8 

0 

3 

1 3 

9 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สศช. สศช. EEC 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง 
กับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความ
เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ 
Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความ
เก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

กองทัพเรือ / ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ/ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / กรมการจัดหางาน / ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 
 
 
 
  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ 

 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04  การศึกษาและการวิจัย 

F0101  ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐาน 
             ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0401 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานได้ตาม 
         ความต้องการของตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 17/1* โครงการ 

กรมเจ้าท่า / กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท / ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร / กรมทรัพยากรน้ า / กรมทรัพยากรน้ าบาดาล / 
กรมควบคุมโรค / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ / การเคหะแห่งชาติ / การท่าเรือแห่งประเทศไทย / EEC 
 
 
 
 
 
   

8 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เป้าหมาย 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

F0102 การวางผังเมืองผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

V02 การผลิตและบริการ V03 ประชาสัมพันธ์/การตลาด 

F0201  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ี 
            สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี  
 
 
 

F202   การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน 
 
 
 

F203 การพัฒนาทักษะฝมืีอแรงงาน/เกษตร/ 
        ผู้ประกอบการ  
 
 
 
 

F0301 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีครอบคลุม 
          ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

F0302 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และทันสมัย 
 
 

F0303 นวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการตลาดที่ทันสมัย   
          เหมาะสมกับพื้นที่ 
 
 

F0402 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกีย่วกบัสินคา้ 
          และผลิตภัณฑใ์นพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพ้ืนที่ 
F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 

F0502 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 

F0504 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

F0505 การยอมรับการพัฒนาพืน้ที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใตข้องคนในพื้นที่ 

กรมควบคุมโรค / กรมทางหลวง / ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / สภา
อุตสาหกรรม  
 
  

สศช. / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สภาอุตสาหกรรม  
 
  

สศช. / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมปศุสัตว์ 
/ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) / สภา
อุตสาหกรรม /   สศช. / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สภาอุตสาหกรรม /  

 

 สศช. / กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม /  
  

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ/ กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม /   

BOI / ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง / สภาอุตสาหกรรม  

0 

3 

0 

1/1* 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

สศช. / ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม/ 
สภาอุตสาหกรรม  
 

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

สศช. สศช. สศช. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง 
กับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความ
เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ 
Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความ
เก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

BOI / ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม /  

กรมโยธาธิการและผังเมือง / ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สภา
อุตสาหกรรม  
 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม  

สภาอุตสาหกรรม  

สภาอุตสาหกรรม /  

สภาอุตสาหกรรม /  

สภาอุตสาหกรรม / GISTDA  



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การลงทุนใน
พ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต้
เพ่ิมขึ้น 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V05  การศึกษาและการวิจัย 

F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้อง 
          ของโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ที่ 
          ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

F0501 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานได้ตาม 
          ความต้องการของตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

F0102 การวางผังเมืองผังการใช้ 
         ประโยชน์ที่ดิน 
 
 
 
 
 

V02 ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ V03 ประชาสัมพันธ์/การตลาด 

F0201 การทักษะ/ฝมืีอแรงงานและ  
         ประกอบการ 
 
 
 

F0301 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย 
 
 

F0502   การวิจัยและ พัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑท์ี่         
            สอดคล้องกบัความตอ้งการในพืน้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V06 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
F0601 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 

F0602 ฐานข้อมูลด้านการลงทุน 

F0603 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 

F0604 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

F0605 การยอมรับการพัฒนาพืน้ที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใตข้องคนในพื้นที่ 

0 
0 

1 

0 

0 

0 

090202 เป้าหมาย                การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น 

F0202 การส่งเสริมการผลิตวัตถุดบิ 
          ส าหรับอุตสาหกรรมในพืน้ที่ 
 
 
 

F0302 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และทันสมัย 
 
 

F0303 การวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการลงทุนในพืน้ที่ 
 
 

F0304 การอ านวยความสะดวกแบบ OSS 
 
 

V04  มาตรการจูงใจการลงทุน 

F0401 สิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0402 สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ 
         ด้านภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

การยางแห่งประเทศไทย /กรมควบคุมโรค / 
กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท / 
สภาอุตสาหกรรม 
 

กรมทางหลวงชนบท / สภาอุตสาหกรรม 
  

สศช. / กรมควบคมุโรค / สภาอุตสาหกรรม 
   

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ/ กรมควบคมุโรค / สภาอุตสาหกรรม 

สศช. / BOI / สภาอุตสาหกรรม 
 สศช. / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / 

สภาอุตสาหกรรม 
 
 

สศช. / กรมปศุสัตว์ / กรมวิชาการเกษตร / สภา
อุตสาหกรรม 

สศช. / BOI / สภาอุตสาหกรรม 

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สศช. สศช. สศช. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง 
กับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความ
เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ 
Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความ
เก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา /  
สภาอุตสาหกรรม 
  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ สภาอุตสาหกรรม 
 

สภาอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรม 



V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

F0101  ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐาน 
             ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0401 ความสามารถในการป้องกนัและปราบปราม 
          อาชญากรรมของภาคส่วนที่เกีย่วข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

F0102 การวางผังเมืองผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
 
 
 
 

V02 การบริหารจัดการเมือง V03  บริการสาธารณะ 

F0201 ระบบการจราจร 
 
 
 

F0202  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 
 

F0203  การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า อากาศ 
 
 

F0301 การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
 
 

F0302 การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 
 

F0303 การพัฒนาการศกึษาที่เหมาะสมกับสังคมใน 
         พื้นที่ 
 
 

F0402 การพัฒนาบุคลากรดา้นความม่ันคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 

F0502 ฐานข้อมูลเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 

F0504 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

F0505การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมอนามัย / ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สภาอุตสาหกรรม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ/ กรมการปกครอง / สภาอุตสาหกรรม 

0 

0 1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

สศช. / กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม 
 

090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่
ได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่มาก

ขึ้น 

F0204 การบริหารจัดการระบบการจัดการขนส่งสาธารณะ 
 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

กรมอนามัย / สภาอุตสาหกรรม 
  

กรมควบคมุโรค / สภาอุตสาหกรรม 
 

กรมควบคมุโรค / สภาอุตสาหกรรม 
 

กรมอนามัย / สภาอุตสาหกรรม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรม 
 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สศช. สศช. สศช. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง 
กับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความ
เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ 
Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความ
เก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

BOI / กรมเจ้าท่า / สภาอุตสาหกรรม 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ/ สภาอุตสาหกรรม 
 

สภาอุตสาหกรรม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรม 
 

กรมการแพทย ์/ สภาอุตสาหกรรม 
 

กรมการปกครอง / ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 
สภาอุตสาหกรรม 
  

กรมทางหลวงชนบท / GISTDA 

สภาอุตสาหกรรม 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าหมายแผนบทย่อย 

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล

รวมของพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

เพิ่มข้ึน  

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก V02 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริการ 

 F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที ่
 สอดคล้องกับความต้องการ
  ของตลาด 
F0202  มาตรฐานและองค์ความรู้ของ
     ผู้ประกอบการ 
F0203  หลักสูตรการศึกษาที่ผลิต
     แรงงานได้ตามความต้องการ
  ของตลาด  

Va
lu

e 
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F0401 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ 
F0402 กฎระเบียบและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน 
 
 

V03 การเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน 

F0101   ความครอบคลุ มและสอดคล้ อ งของ โครงส ร้ า งพื้ น ฐานใน เขต    
           พัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน และโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกับ      
           พื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0102  การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0201  ประสิทธิภาพของ OSS (การลงทุน/ แรงงาน) 
  
 
 

F0401  ช่องทางการน าเสนอการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมแกน่กัลงทุน 
 
 
 
 
 
 

F0402  รูปแบบการจูงใจให้เกดิการลงทุนในพื้นที่ F0303 ประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกการผ่านแดน  

F0301 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

F0302 การให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน  
         เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ 

20 

2 

เป้าหมาย 090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น  
แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

F0202 ศักยภาพผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน 
  
 
 

F0203 มาตรฐานการผลิตและบริการ 
  
 
 

F0204 การพัฒนาทักษะฝมืีอแรงงานและผูป้ระกอบการ 
  
 
 

F0205  ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุขชายแดน 
  
 
 

V04 ประชาสัมพันธ/์การตลาด 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สภาอุตสาหกรรม 

การรถไฟแห่งประเทศไทย / การประปาส่วนภูมิภาค / กรมควบคุมโรค / 
กรมทางหลวง / ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / กรมทาง
หลวงชนบท / กรมปศุสัตว์ / สภาอุตสาหกรรม 
 

1 

1 

0 

5 

3 

0 

1 

1 

2 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 

สศช. สศช. สศช. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง 
กับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความ
เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ 
Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความ
เก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / กรมประมง / สภาอุตสาหกรรม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม /  

BOI / ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง / กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม 
BOI / สภาอุตสาหกรรม 

BOI / สภาอุตสาหกรรม 

กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม 

กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม 

กรมศุลกากร / กรมปศุสัตว์ / กรมประมง / กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม 

กรมประมง / ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม  

สภาอุตสาหกรรม 



V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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V04  กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐ 

F0101  ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง 
 พื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0401  กฎหมายที่เกี่ยวกับการผงัเมือง/การควบคมุอาคาร 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 68 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

F0102  การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
 
 
 
 

V02 ความพร้อมของพ้ืนที่อุตสาหกรรม V03 ความพร้อมของแรงงาน 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการนคิม/เขตอตุสาหกรรม 
 
 
 

F0202 การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีชัดเจน 
 
 

F0203 การจัดสรรที่ดินและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

F0301 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 

F0302  การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง 
          กับความต้องการ 
 
 
 
 
 
 

F0402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

F0501 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านต่าง ๆ 
 
 
 

0 

29 0 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่

เพ่ิมขึ้น 

F0204 ความม่ันคงปลอดภัยในพื้นที่ 
 
 

0 

1 

1 

0 

6 

แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้น ปี 2563 ปี 2564 

3 

F0403 ความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นกฎระเบยีบคมนาคม 
 
 
 

F0404 มาตรการส่งเสรมิการลงทุนและการให้สิทธแิละประโยชน์จากหน่วยงาน 

 
 
 
 

F0503 มาตรการและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน 

F0504 การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

0 

0 

2 

8 

8 

10 

กรมธนารักษ์ / สภาอุตสาหกรรม 

BOI / กรมการขนส่งทางบก / สภาอุตสาหกรรม 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) / 
การรถไฟแห่งประเทศไทย / กรมควบคุมโรค / กรม
ทางหลวง / ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร / กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม 

กรมควบคุมโรค / กรมการจัดหางาน / กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม  

0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 

สศช. สศช. BOI 

F0502 การอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่นักลงทุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง 
กับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความ
เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ 
Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความ
เก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

กรมวิชาการเกษตร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / กรมการปกครอง / สภา
อุตสาหกรรม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ/ สภาอุตสาหกรรม 

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรม 

กรมควบคุมโรค / กรมการจัดหางาน / 
สภาอุตสาหกรรม 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง / สภาอุตสาหกรรม 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง / สภาอุตสาหกรรม 

กรมการขนส่งทางบก / กรมเจ้าท่า / สภาอุตสาหกรรม  ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง / สภาอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม / กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ / 

ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน / สภาอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรม 



V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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V04 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

F0101  ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง 
 พื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0401 ความสามารถในการป้องกันและปราบปราม 
           อาชญากรรมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
 
 
 
 

V02 การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ V03  บริการสาธารณะ 
F0201 การบังคับใช้ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

F0202  การพัฒนาตามผังเมือง 
 
 

F0203  การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง 
 
 

F0301 ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคท่ีมี   
          ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

F0302  การพัฒนาระบบการบริการทางแพทย์ 
 
 
 

0 

5 0 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เมืองในพื้นที่ 
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมือง

น่าอยู่มากขึ้น 

F0204 การบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตาม 
           มาตรฐานสากล 

 
 

0 

3 

2 

0 

แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
090303 

ปี 2563 ปี 2564 

F0402 สมรรถนะ/องค์ความรู้ของบุคลากร 
         ด้านความม่ันคง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทางหลวง / กรมควบคุมโรค  

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

F0303 การพัฒนาการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสังคมในพ้ืนท่ี 

 
 
 
 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การพัฒนาเมืองในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษชายแดนที่ไดร้ับการพัฒนาให้เปน็เมืองนา่อยู่มากขึ้น 

F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 

F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผงัเมือง/การควบคมุอาคาร 

F0503 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคตดิตอ่/สาธารณสุข 

F0504 การประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเข้าถึงทุกกลุ่มเปา้หมาย 

F0505 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

กรมโยธาธิการและผังเมือง / กรมทางหลวงชนบท / 
กรมศุลกากร / สภาอุตสาหกรรม 
 

สศช. / กรมอนามัย / กรมการปกครอง / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / สภาอุตสาหกรรม 
  

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 

สศช. สศช. มท. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง 
กับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความ
เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ 
Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความ
เก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ / 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ/ กรมการปกครอง / 
สภาอุตสาหกรรม 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ/ สภาอุตสาหกรรม 
  

กรมควบคุมโรค / กรมโยธาธิการและผังเมือง /  
สภาอุตสาหกรรม   

กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม 
  

กรมการแพทย์ / กรมอนามัย / สภาอุตสาหกรรม 
   

กรมการแพทย์ 

กรมอนามัย / สภาอุตสาหกรรม 
 

กรมอนามัย / มหาวิทยาลัยนเรศวร / สภาอุตสาหกรรม  

กรมการปกครอง / สภาอุตสาหกรรม 
  

กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง / สภาอุตสาหกรรม 
  

กรมโยธาธิการและผงัเมือง / สภาอุตสาหกรรม 
  

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  / 
สภาอุตสาหกรรม 
 

สภาอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรม 





ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 10.1 แผ่นย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
เป้าหมาย :  100101 คนไทยเป็นมนษุยท์ี่สมบูรณ ์มีความพร้อมในทกุมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ี เข้าใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเขา้กับสาาพแวดล้อมดขี น้ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

คนไทยเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม 
ในทุกมิติตามมาตรฐาน

และสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญาคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตวิญญาณ 
ที่ดี เข้าใจในการปฏิบัตติน

ปรับตัวเข้ากับ
สาาพแวดล้อมดีข ้น 

V01 ครอบครัวท่ีสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 F0101 ความพร้อมของครอบครัวในการปลูกฝัง 

ส่งเสริม ค่านิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมแก่บุตร
หลาน 

 F0102  ศักยาาพกลไกการท างาน             ด้าน
ครอบครัว 
  

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V06 สาาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

 F0601 นโยบายส่งเสริม
คุณธรรมและวัฒนธรรม
ในระดับชาต ิ 

 F0602 เทคโนโลยีดิจิทัล 
สื่อสังคมออนไลน์ และ
สื่ออ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

 F0603 ระบบสร้าง
แรงจูงใจทางสังคม 

 F0604 เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

V02 ชุมชนที่ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

V03 สถานศ กษาและแหล่งเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 

V04 สถาบันทางศาสนาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณที่ดี 

V05 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

 F0201 ผู้น าชุมชน 

 F0202  พ้ืนท่ีและกิจกรรมการ
ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมใน
ชุมชน 

 F0301 บุคลากรทาง  การศ กษา 

 F0302 หลักสูตรและกิจกรรมทางการศ กษาที่ส่งเสริม
ค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม 

 F0303  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

 F0304 สาาพแวดล้อมท่ี   เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

 F0401 ศักยาาพผู้น า   ทางศาสนาในการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอน 

 F0402  กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

 F0501 การส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมในหน่วยงาน 

 F0502  ต้นแบบผู้น า            
การเปลี่ยนแปลง 

 F0605 ฐานข้อมูล
สถานการณ์ทาง
สังคมและดัชนีชี้
วัดคุณธรรมคน
ไทย 

 F0606 กิจกรรม
และแหล่งเรียนรู้
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 F0607 บุคคลและ
องค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและ
วัฒนธรรม 

 F0608 อัตลักษณ์
วัฒนธรรมไทย 

 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101  ความพร้อมของครอบครัวในการปลูกฝงั ส่งเสริม ค่านิยม 
 คุณธรรม และวัฒนธรรมแกบ่ตุรหลาน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สป.วธ / พศ. /  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

19 

F0102  ศักยาาพกลไกการท างานดา้นครอบครัว 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว/ศนูย์คณุธรรม 
(องค์การมหาชน) / สป.วธ  / พศ. 

  1 

F0201 ผู้น าชุมชน 

 สป.วธ / พช.   3 

F0202 พ้ืนท่ีและกิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมในชุมชน 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม / สป.วธ  93 

F0301 บุคลากรทางการศ กษา 

พศ. / สอศ. / สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ / ม.การกีฬาแห่งชาติ 109 

F0302 หลักสูตรและกิจกรรมทางการศ กษาท่ีส่งเสริมค่านิยมศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สพฐ. / พศ. / 
มอบ. / มร.ชม. 

 533 

F0303  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

 761 

F0304 สาาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / พศ.   71 

F0401 ศักยาาพผู้น า ทางศาสนาในการเผยแผห่ลักธรรมค าสอน 

กรมการศาสนา / พศ.   51 

F0402 กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

กรมการศาสนา /สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / สป.วธ / พศ.   223 

F0501 การส่งเสริมองค์กรคณุธรรมในหน่วยงาน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)/ สป.วธ 79/2* 

F0502  ต้นแบบผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ก.พ.ร.  11 

F0601 นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับชาติ  

-  86 

F0602  เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ  ที่ส่งเสริมค่านิยมและ
 วัฒนธรรม 

กรมศิลปากร /ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สป.วธ / กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 

  7 

F0603 ระบบสร้างแรงจูงใจทางสังคม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สาากาชาดไทย  32 

F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) /สป.วธ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  24 

F0605 ฐานข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สป.วธ   1 

F0606 กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรมศิลปากร / ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย /หอาาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน)/ สป.วธ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม / พศ. / ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 68 

F0607 บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและวฒันธรรม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  12 

F0608 อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

กรมศิลปากร // สป.วธ / พศ./ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  75 

หมายเหตุ: n* หมายถ ง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถ ง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

รวมท้ังสิ้น  
2,261/2* โครงการ 

วธ. วธ. วธ. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/์ 
สป.ศธ / พศ. / ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พ งประสงค์จากาาคธุรกิจ 
เป้าหมาย : 100201  าาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มข ้น 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

าาคธุรกิจมีบทบาท
ส าคัญในการลงทุน
เพ่ือสังคมเพ่ิมข ้น 

V01 นโยบายและมาตรการสนับสนุน 
ให้าาคธุรกิจลงทุนทางสังคม 

 F0101  มาตรการทางาาษี 
 F0102  การจัดตั้งกองทุน 
 F0103  การให้รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

  

V02 การยกระดับธุรกิจให้มีการลงทุน 
ทางสังคมอย่างย่ังยืน 

 F0201  ความรับผิดชอบต่อสังคมของาาคธุรกิจ 
 F0202 ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ 
 F0203  เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม 

Va
lu

e 
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 F0301 ฐานข้อมูลกลางเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม 
 F0302  การก าหนดระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อาาคธุรกิจในการลงทุนทางสังคม 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V03 สาาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการลงทุนเพ่ือสังคม 

F0101 มาตรการทางาาษ ี

สวส. / สศค.   0 

F0102  การจัดตั้งกองทุน 

สวส. / SME bank   2 

F0103  การให้รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

สวส. / ก.ล.ต. / ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 0 

F0201 ความรับผิดชอบต่อสังคมของาาคธุรกิจ 

สวส. / ก.ล.ต. / สป.อก   3 

F0202 ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ 

-สวส. / ททท.   3 

F0203 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม 

สวส. / พช. / พส. / พก.  1 

F0301  ฐานข้อมูลกลางเพ่ือตอบโจทย์
 ปัญหาของสังคม 

สวส.   1 

F0302  การก าหนดระเบียบ กฎหมายท่ีเอ้ือ
 ต่อาาคธุรกิจในการลงทุนทางสังคม 

สวส. / สคก.   3 

หมายเหตุ: n* หมายถ ง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถ ง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

รวมทั้งสิ้น  
13 โครงการ 

ปี 2564 
วธ. วธ. พม. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 10.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

เป้าหมาย :  100301  สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างาูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดาัยและสร้างสรรค์ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สื่อในสังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้าง

าูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม  

ท าให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ปลอดาัยและ

สร้างสรรค์ 

V01 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อ 

 F0101   
กลไกการก ากับดูแล
ตนเองร่วมกันของสื่อ 

 F0102  
มาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

 F0103  
มาตรฐานดูแลสื่อ
ออนไลน์ 
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V02 คุณาาพของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน 

V03 สื่อสร้างสรรค์และสื่อที่มีคุณาาพ 

V04 การเข้าถ งข้อมูลข่าวสาร 

V05 การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

 F0201 หลักสูตร/ชุด
ความรู้ ที่เสริมทักษะ (Re-
skill) และเพ่ิมทักษะ 
(Up-skill) วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนท่ีทันสมัย 

 F0202  มาตรฐาน
บุคลากรด้านสื่อ 

 F0301 เนื้อหาสื่อท่ีปลอดาัย
และสร้างสรรค์ 

 F0302 รูปแบบสื่อท่ี 
เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ทุกกลุ่มเข้าถ งได ้

 F0303  ความร่วมมือในการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์ของาาคี
เครือข่ายด้านสื่อสารมวลชน
และสื่อสังคมออนไลน์ 

 F0401 ระบบคลังข้อมูล 
ข่าวสารท่ีมีมาตรฐาน 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนและ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน  
(Linked open data) 

 F0402  ช่องทางการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 F0501 ความตระหนักรู้และเข้าใจ 
ต่อเร่ืองสื่อสารส าคัญของประเทศ 
ในทุกาาคส่วน 

 F0502  กลไกการส ารวจและรับฟัง
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นจากทุกาาคส่วน
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม 

 F0503 กลไกและกระบวนการบริหาร
จัดการข่าวปลอม (Fake news)  
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0102 มาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

กรมประชาสัมพันธ์      3 

F0101 กลไกการก ากับดูแลตนเองร่วมกันของส่ือ 

กรมประชาสัมพันธ์ / สป.วธ / กสทช.      6 

F0103 มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ 

กรมประชาสัมพันธ์       4 

F0201  หลักสูตร/ชุดความรู้ ที่เสริมทักษะ (Re-skill) และเพิ่มทักษะ  
 (Up-skill) วิชาชีพประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย 

กรมประชาสัมพันธ์ / สป.วธ       1 

F0202 มาตรฐานบุคลากรด้านสื่อ 

กรมประชาสัมพันธ์        0 

F0301 เนื้อหาสื่อท่ีปลอดาัยและสร้างสรรค์ 

    23/1* 

F0302 รูปแบบสื่อท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถ งได้ 

    10 

F0303  ความร่วมมือในการผลิตสื่อสร้างสรรคข์องาาคเีครือข่ายด้าน
 สื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ 

Thai PBS / กรมควบคุมโรค / สป.วธ       3 

F0401  ระบบคลังข้อมูล ข่าวสารที่มีมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนและ
 เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Linked open data) 

        0/1* 

F0402 ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

      11/1* 

F0501  ความตระหนักรู้และเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารส าคัญ 
 ของประเทศในทุกาาคส่วน 

   5 

F0502  กลไกการส ารวจและรับฟังข้อเท็จจริงความคิดเห็น
 จากทุกาาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม 

    0 

F0503  กลไกและกระบวนการบริหารจัดการข่าวปลอม 
 (Fake news) และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 7/1* 

หมายเหตุ: n* หมายถ ง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถ ง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

รวมท้ังสิ้น  
81/4* โครงการ 

ปี 2564 

วธ. วธ. กรมประชาสัมพันธ์ 

สลน. / กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม / Thai PBS 

กรมประชาสัมพันธ์ / Thai PBS / สลน. 

สลน. / กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม / กรมควบคุมโรค 

สลน. / กรมประชาสัมพันธ์  

กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวง 
วัฒนธรรม 

กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวง 
วัฒนธรรม 

V06 สาาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาสื่อ 

กรมประชาสัมพันธ์ / กรมควบคุมโรค 

F0601 ประชาชนมีาูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ 

8 กรมประชาสัมพันธ์ / ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม /
ส านักงานปลัดกระทรวงศ กษาธิการ 

F0602  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารเทศและการ
 สื่อสารของประเทศ 

- 0 





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  

Va
lu

e 
Ch

ain
 

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 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

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. 
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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 
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ปี 2564 

พม. พม. พม. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

กทท./ สบร สป.สธ./กองทุนการออมแห่งชาติ 



การพัฒนาการเรียนรู ้

12 

12 
การพัฒนาการเรียนรู้ 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู ้
 แผนแม่บทย่อย :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย              คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ 
 และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

120101 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

คนไทยได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 ใน 
ทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

Va
lu

e 
Ch
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V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V02 ผู้สอน (คร/ูอาจารย์) V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
 

  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู ้

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง  
ที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ทุกช่วงวัย และตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ 
มทร.พระนคร/ มข./ มจษ./ สอศ./ มร.ชร./ สพฐ./ 
มทร.รัตนโกสินทร์/ มทร.อีสาน/ มพ./ มรย./ สสวท./ 
สป.ศธ. /มทล.ตะวันออก/มทร.ศรีวิชัย/ส.อ.ท./มมส. 
/มรภ.ศก./มทร.ธัญบุร/ีสพบ./มจ./มวส./มจพ. 

F0102 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการศึกษา 
มข./ สอศ./ มร.ชร./ สพฐ. / มทร.อีสาน/ มรย./  
มร.อด./ สป.ศธ./ มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มมส. /
มรภ.ศก. /มทร.ธัญบุร/ีสพบ. /มจ. /สมศ./มทร.ส. 

F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/
คุณภาพ) 
มทร.พระนคร/ มข./ ตร./ สอศ./ มร.ชร./ มฟล./ สพฐ./ มช./ มทร.
รัตนโกสินทร/์ มทร.อีสาน/ มพ. / มรย./มวส./สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ 
สสวท./ สป.ศธ./ คส./มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ธัญบุร/ี
มจ./มรส./มร.ลป/มรธ./มรท. 

F0202 การผลิตครู อัตราก าลังครู /ผู้สอนสอดคล้องต่อ
ความต้องการของประเทศ 
มจษ./ สอศ./ มร.ชร./ มฟล./ มช. / มรย. / สป.ศธ. / มรท. / คส. 
/มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. / สพฐ. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ส. /มจพ./มร.ชม.  

F0203 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์จากผู้เรียนเป็น
หลัก 
มข./ ตร./ สอศ./มร.ชร./ สพฐ. / มรย. / สป.ศธ. / ศกศ./ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /มมส. /มรภ.ศก. 

F0301 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
มข./ ตร./ สอศ./ มร.ชร./ สพฐ. / มช./ มทร.อีสาน/มวส.'/มรย. /  
สป.ศธ./ ศก. / สสวท./ สป.อว./มทร.ศรีวิชัย/มทร.ส. /มรท./มทร.พระ
นคร /สวทช. /ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. /สพบ. /มจ./มทร.รัตนโกสินทร ์

F0302 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
และทักษะอาชีพ 
มทร.พระนคร/ ตร./ มจษ./ สอศ./ มร.ชร./ สพฐ. / มทร.รัตนโกสินทร์/ 
มทร.อีสาน/ มรย. / สป.ศธ./ สป.อว./มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มมส. 
/มรภ.ศก. /มจพ./มทร.ธัญบุร/ีสพบ. /มจ. /มทร.ส. /มรท. /สคช. 

F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
มข./ ตร./ หอภาพยนตร/์ มจษ./ สอศ./ มร.ชร./มวส./สพฐ. / มช. / 
มพ. / มรย. / สป.ศธ./ ศก. / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/มทร.ศรีวิชัย/
ม.อ. /ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ธัญบุร/ีสพบ. /มทร.
รัตนโกสินทร/์มทร.ส. /มรท./อพวช./มรวอ./มอบ./สบร./มสธ. 

F0401 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน
และนโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 

มข./ สกศ./ สอศ. / มทร.อีสาน/ มพ. / สป.ศธ. /มมส./ มรย. / มร.ชร./มทร.
ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มรภ.ศก. /มจ./มทร.รัตนโกสินทร/์มทร.ส. 

ปี 2564 

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

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน มน. / มรพส. / มรภ.  / มบส. / มรภ.พน. / มรพช. / มรรพ. / มรภ.ชย. / มรภ.สข. / ส านักงาน ป.ย.ป. / สบร. / NT มรอว. / มรกจ. / มศว. / มรล. / มรภ.พบ. /มสด. / มรธ. / มรสน. / มรภ.นศ. / มรภ.ลป. /มรภ.บร. 
/ มรภ.อบ.  

รวมทั้งสิ้น  
11,233/18* โครงการ 

F0402 ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 
มข./ สกศ./ สทศ. / สอศ. / มทร.อีสาน/ มรย./ สพฐ. /มมส./สป.ศธ. / สสวท. 
/ มร.ชร./มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มจ./มรภ.ศก. /มวส.'/สมศ 

F0403 การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มข./ สกศ./ สอศ. / มทร.อีสาน/ มรย. / สพฐ. / สป.ศธ. /มจ. /มร.ชร./ 
มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ธัญบุร/ีมวส. /สมศ/มทร.ส. 

F0404 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
มข./ สกศ. / สทศ. /สอศ./ มรย./ มร.อด./ มจษ./ สพฐ. /มจ. /สป.ศธ./มทร.ส. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ มร.ชร. /มทร.ศรีวิชัย/ม.อ./ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก.  

F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 

มข./ สกศ./ สทศ. / สอศ./ มก. / มทร.อีสาน/ 
มรย. / สพฐ. / สป.ศธ. / สสวท. / สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์/ มร.ชร. /มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. 
/ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. /มวส. /มทร.ส. 

F0501 กฎหมายด้านการศึกษา 
สกศ. / มรย. / สป.ศธ. /มทร.ศรีวิชัย/ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. / มพ.  
 
F0502 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา 
มข./ สทศ. / สอศ. / มทร.อีสาน/ มพ. / มรย. / สป.ศธ. /มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /
ส.อ.ท. / สพฐ. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ส./สบร. 

F0503 เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและครอบครัว 
สป.วธ./ สกศ./ มจษ./ สอศ. / มทร.อีสาน/ มรย. / สป.ศธ. /
มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /มมส. /มรภ.ศก. /มจ. /สมศ/มทร.ส. 

F0504 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการจัด
การศึกษา 
มข./ สกศ./ สทศ./ มร.ชร./ มช. / มทร.อีสาน/ 
มรย. / สป.ศธ. /มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /มมส.  
/มรภ.ศก. /สมศ/มทร.ส. /มรท. /มสธ. /สป.วธ. 

785/1*  
1,641/2* 

476/1* 

56 

63/3* 

641/3*  

2,901/4* 

 1,062  

 364  

641 

3/1*  

1,477/3*  

11  

162  
688   95  

167 

ศธ. ศธ. ศธ. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู ้
 แผนแม่บทย่อย :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 เป้าหมาย             ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 
      และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 

120201 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญาเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาและการ 
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา 
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V02 ผู้สอน (คร/ูอาจารย์) V03 ระบบข้อมูล V01 แหล่งเรียนรู ้
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 

รวมทั้งสิ้น  
504/2* โครงการ 

F0101 สถานศึกษาที่รองรับการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา 
สอศ./ สพฐ. /มวส. / สป.ศธ. /ส.อ.ท. /มสธ./ มจ. 

F0102 เวทีและโอกาสในการแสดงความสามารถ
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
สอศ. / สพฐ./ คส. / สสวท. /ส.อ.ท. /มจ. 

F0103 การบูรณาการระหว่างสถานศึกษาที่ส่งเสริม
พหุปัญญากับสถานศึกษาทั่วไป 
สอศ. / สพฐ. /มวส. / สป.ศธ. 

F0201 ความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญาของมนุษย์ใน
การส ารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ 
สอศ. / สพฐ./ คส. /สกศ. / สป.ศธ. /ส.อ.ท. /มรท. 

F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน 
สอศ. / สพฐ. / สป.ศธ./มวส. /ส.อ.ท. 

F0301 การจัดท าระบบฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูล
พหุปัญญาแห่งชาติ 
สทศ. / สพฐ. / สป.ศธ. /สกศ. /ส.อ.ท. 

F0302 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการส ารวจ/คัด
กรอง/วัดระดับ/ติดตามและประเมินผล 
สทศ. / สพฐ. /สอศ. / สป.ศธ. /ส.อ.ท. 

F0303 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สกศ./ สทศ. / สพฐ./ คส./ คร. /สอศ. / สป.ศธ. 

F0401 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
สกศ. /ส.อ.ท. 

F0402 การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พหุปัญญา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ สกศ./ สอศ./ สสวท. / สพฐ. /ส.อ.ท. /ม.อบ. /สดร. / มจ. 

F0403 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
พัฒนาพหุปัญญา 
สกศ./ สทศ./ สอศ./ คส. / สพฐ. /ส.อ.ท. /มจ. 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน มรภ.ชย./ มรสน./ มจธ./ มรพช./ มรภ./ มบ./ ส านักงาน ป.ย.ป./ ศอ.บต. มนร./ มรภ.พบ./ มสด. / มรภ.อบ./ มรภ.นศ. 

67 

52 

55 

22 

101/1* 

20  

16/1*  

16 

95 

18 

42 

ศธ. ศธ. ศธ. 





สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
เป้าหมาย  130101  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์และสามารถ

ป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 
ปี 2562 ปี 2563 V01บุคลากรด้านสาธารณสุข 

F0101 

F0102  คุณลักษณะพ้ืนฐานทีส าคัญเก่ียวกับความรู้ดา้นสุขภาพ 
82/1* 

องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V04 ประชาชน 
F0401 

F0402  การตระหนักถึงความส าคัญของการสุขภาวะท่ีด ี

รากฐานองค์ความรู้และทักษะด้านสุขภาพ 

F0403  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

10 

V03 เคร่ืองมือและกลไกการท างาน 
F0301 

F0302    การสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพท่ีมีความน่าเช่ือถือ  
25 

เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง 

11 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

37/1* 

79/2* 

14 

V02 เครือข่ายและภาคีการพัฒนา 
F0201  องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ  

F0202   มาตรการและนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีชัดเจน 
9 

17 
F0203   การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรด้านสาธารณสุข 

10 

Va
lu

e 
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เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

 
 
 
 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาวะและการปอ้งกันและควบคุมปัจจยัเสีย่งท่ีคุกคามสุขภาวะ 

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

96 

7 

32 

รวมทั้งสิ้น  
435/4* โครงการ 

6 

สธ. สธ. สธ. 

F0501     บุคลากรทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะทีดี่ 

F0502   ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีพร้อมพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

F0503   การบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

F0504   ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เก่ียวข้องกับ F 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./กรมสุขภาพจิต/สบส./สวรส./ม.อ./มช./
มร.อด./มก./ม.รอ. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/มช./ม.รอ./สสส./สบส./อปท./ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/มอบ./ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/อปท. 

สภากาชาดไทย/ ตร./กรมอนามัย/อย./อปท. 

ตร./คร./อย./ สบช./ มก. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./ กรมอนามัย/DTAM/อย./มฟล./ม.อ./มช./มก. 

สภากาชาดไทย/สสส./กรมการแพทย์/กรมอนามัย/ DTAM/อย./สวรส./สสช./ม.อ./มร.อด./
มช./ มร.อด./ 

สสส./กรมอนามัย/ม.อ./มร.อด./มร.อด. 

สภากาชาดไทย/อปท./สสส./กรมการแพทย์/กรมอนามัย/DTAM/อย./กรม
สุขภาพจิต/สบช./สวรส./กทม. 

กทม./สสส./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./สวช. 

สสส./ตร./กรมอนามัย/อย./ม.อ./มร.อด. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/อย./สบส./ม.อ./ มร.อด. 

สภากาชาดไทย/กรมอนามัย 

สภากาชาดไทย/สสส./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/สปสช./สวช./สบช./อปท. 



สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.2 แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

 เป้าหมาย  130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มข้ึน  

ปี 2562 ปี 2563 V01สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

F0101  สถานท่ีท่ีเอื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ  

F0102  โครงสร้างพ้ืนฐานบริการสาธารณะ
เป็น Universal  Design 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

รวมทั้งสิ้น  
117/4* โครงการ 

F0103  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

F0104  การบริหารจัดการด้านทีอยู่อาศัย 
 

3/1* 

8 

4 

12 

F0201  ระบบข้อมูลและการบริการท่ีเชื่อมโยง
กับระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบบริการอื่น ๆ   

F0202  การบริการเชิงรุกมุ่งเป้าหมายกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 

F0203  เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการบริการ
การแพทย์ 

F0204   การสร้างเสริมอาชีพเพ่ิมเพ่ิมรายได้
ชุมชน 

4 

0 

3 

F0301 การบริหารปัญหาและปัจจัยเสี่ยง
สุขภาพในพ้ืนได้ด้วยตนเอง 

F0302 ความบูรณาการในการบริหารจัดการ
สุขภาพชุมชน 

F0303 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน/
ระหว่างชุมชน 
  

2 

24/2* 

2 

F0401  ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตัวเองขั้นพ้ืนฐานท่ีถูกต้อง 

F0402  การตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาวะท่ีดีของ
ตนเองและชุมชน 

9/1* 

6 

V02 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ V03 ภาคีเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ 

V04 ประชาชน 

3 

F0501  กฎระเบียบท่ีเอื้อ 

F0502  มาตรการภาครัฐท่ีเอื้อต่อชุมชน 

33 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อจ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น  

4 

3/1* 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 
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สธ. สธ. สธ. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

สสส./อปท. 

สสส./สบส./อปท. 

การเคหะแห่งชาติ/กรมอนามัย 

การเคหะแห่งชาติ 

สสส./คร./TCELS 

สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/TCELS/ 

สภากาชาดไทย/ TCELS/มช. 

DTAM 

สสส./คร./กรมอนามัย 

สสส./คร./กรมอนามัย/DTAM/สบส./TCELS/ 

สช./สสส./คร./กรมอนามัย/สบส./TCELS 

สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/สบส./มฟล. 

สสส./กรมอนามัย/สบส./มฟล. 

กรมอนามัย 

สสส./กรมอนามัย 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 



สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

V01 ระบบสุขภาพ 

F0101  มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

F0102  ระบบบริการด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

รวมทั้งสิ้น  
24 โครงการ 

F0103  การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น 

F0104  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์
ทางไกลท่ีทันสมัย 

3 

5 

0 

F0105  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขท่ีทันสมัย 

0 

0 

V02 ก าลังคนด้านสุขภาพ 

F0201  การจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย 

F0202  การบริหารจัดการก าลังคนท่ีรองรับ
การบริการในภาวะ ฉุกเฉิน 

F0203 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการให้บริการ
ในพ้ืนที่ชนบท 

F0204  แรงจูงใจส าหรับองค์กรวิชาชีพด้าน
สุขภพ 

9 

0 

0 

0 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขา้ถึงได้ดีขึน้ 

F0301  ระบบการบริหารจัดการ 

F0302  ทรัพยากรสนับสนุนด้านสุขภาพท่ี
เหมาะสม 

F0303  ฐานข้อมูลการบริการสุขภาพท่ีมีการ
เช่ือมข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล 

5 

1 

1 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

มีระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานที่ประชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

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

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนนุการสร้างสุขภาวะท่ีดี 
เป้าหมาย 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 

สธ. สธ. สธ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

สภากาชาดไทย/ตร./กรมการแพทย์/อย./กรมสุขภาพจิต/
สป.สธ/สพฉ./กรมวิทย์ฯ/สรพ./ม.อ./มช./มข./มรภ.สส. 

ตร./สป.สธ 

สภากาชาดไทย/กทม./ตร./กรมการแพทย์/DTAM/กรม
สุขภาพจิต/สพฉ./มฟล./ม.อ./มช./มร.อด./มข. /มรภ.สส./มพ. 

คร./DTAM/อย./สป.สธ/มช. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน มอบ./ตร. 

สภากาชาดไทย/ตร./กรมอนามัย/ม.อ./มช. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/กรมสุขภาพจิต/ม.อ./
สวทช./มช./มร.อด./มข./กรมการแพทย์ 

ตร./กรมการแพทย์/ม.อ./พย./มช. 

สภากาชาดไทย/ม.อ./มช./มข/ตร. 

สภากาชาดไทย/ตร./ มฟล. ม.อ./ มร.อด./ มรภ.สส./มน. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./มน. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./สผฉ./มข./ม.อ./มช. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./สผฉ./มข./คร./กรม
อนามัย/ ม.อ. /มช./ มรภ.สส. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/สปสช./
สป.สธ./มช./ มรภ.สส./พย. 



สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

V01 ระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุข  

F0101 หน่วยบริการปฐมภูมิมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

F0102 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่ีเข้ามา
ดูแลประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

รวมทั้งสิ้น  
74 โครงการ 

F0103 บริการการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

F0104 บริการสุขภาพตามบริบทของปัญหาใน
แต่ละพ้ืนท่ี 

3/1* 

7 

0 

13 

F0201 หลักสูตรการผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวให้สามารถเข้าถึง 

F0202  ก าลังคนทางการแพทย์ท่ีเหมาะสมกับ
แต่พ้ืนท่ี 

F0203  ระบบและมาตรการจูงใจท่ีดึงดูด
บุคลากรในระบบ 

5 

16 

2 

F0301  บริการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

F0302 กลไกความร่วมมือของเครือข่ายทุก
ภาคส่วนท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

8 

7 

V02ก าลังคนทางการแพทย์ V03 เครือข่าย 

10 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

F0105 ระบบการส่งต่อท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

2 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

การเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขมีความ

เหลื่อมล้ าลดลง 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

แผนแม่บทย่อย : 130401 การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 
เป้าหมาย 13.4 การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง สธ. สธ. สธ. 

F0401  ความรู้ความเข้าใจการใช้ สิทธิของตนเอง 

สพฉ. 

F0402  ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิของตนเอง 

คร. 

0 

V04 ประชาชน 

0 

F0501  กฎหมายท่ีเอื้อต่อการการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้สามารถครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

F0502  เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

2 

2 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สปสช./สป.สธ./ม.อ. 

กรมการแพทย์ 

สภากาชาดไทย/กรมสุขภาพจิต/ DTAM/สรพ./
ม.อ. 

สบส./ม.อ. 

กรมการแพทย์/สพฉ. 

คร./มช. 

คร. 

สสส./มฟล./ม.อ. 

สปสช./ม.อ./ 

คร. 

สปสช. 

สภากาชาดไทย/สปสช./ม.อ. 



สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 V01 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  F0101 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถเพ่ือพยากรณ์

แนวโน้มการเกิ ดโรคเพ่ือการตัดสินใจแบบ 
real time 

F0102  ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ท่ีได้
มาตรฐาน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

รวมทั้งสิ้น  
175/4*  โครงการ 

F0103 ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงและเผยแพร่ท่ีได้
มาตรฐาน 

2 

1 

0 

F0201  ระบบเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุโรคอุบัติ
ใหม่โรคอุบัติซ้ าและโรคติดต่ออันตราย 

F0202  ยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ าให้พร้อมรับมือ 
 

12/1* 

F0301 ความพร้อมการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
จากโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ าและโรคระบาด 

F0302 กลไกความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาค
ส่วนท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

2 

V02 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข V03 เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย 
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แผนแม่บทย่อย : 130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบตัใิหม่และโรคอบุัตซ้ิ าที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 
 

แผนแม่บทฯประเดน็ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

แผนแม่บทย่อย : 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตวัตอ่โรคอบุตัใิหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความ
รอบรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น 

31/1* 

6/2* 

สธ. สธ. สธ. 

F0401 รูปแบบการสื่อสารความเสีย่งด้านโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเหมาะสม 

F0402  ช่องทาง รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องของประชาชน 
36 

V04 การสื่อสาร 

1 
F0403 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

F0404 การสื่อสาร ประสานงานภายในองคก์ร และองค์กรภาคเีครือข่ายเรื่องโรอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า  

4 

1 

F0501  กฎหมาย มาตรการภาครัฐ  

F0502  มาตรการทางสังคมท่ีรองรับการรับมือต่อการปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4 

75 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เก่ียวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

ตร./คร./ 

ตร. 

ตร./คร./ปภ. 

ตร./อปท./คร. 

สภากาชาดไทย/ปชส./กรมวิทย์/กรมปศสุัตว์/
ม.อ./มช./มร.อด./มน./คร. 

ตร./คร./มน. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/ม.อ./ มร.
อด./มน. 

ตร./คร./ม.อ./ ม.อ./ มร.อด./มน. 

สภากาชาดไทย/ตร./คร.กรมการแพทย์/กรมอนามัย/กรมวิทย์ฯ/ 

ปชส./ม.อ./มช./ มร.อด./ตร/กรมอนามัย /คร. 

ปชส./ม.อ./มช./ มร.อด./ตร/กรมอนามัย/คร. 

ตร./คร./กรมการแพทย์/สบส./สพฉ./กรมวิทย์ฯ/กรมอนามัย 

คร. 

คร./กรมอนามัย/ม.อ./มร.อด 



ศักยภาพการกีฬา 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
แผนแม่บทย่อย : 14.1  การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชน 
                             มีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

เป้าหมาย :                 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คนไทยออกก าลังกาย  
เล่นกีฬา  

และนันทนาการ 
อย่างสม่ าเสมอ

เพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณคา่ 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

140101 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 F0101 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

 F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

 F0103  เคร่ืองมือท่ีตอบสนองความต้องการในการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม ่
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V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 
 F0401  นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0402  การบูรณาการหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0403  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0404  รูปแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0405  ฐานข้อมูลการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

V02 แรงจูงใจ 

 F0201   ความตระหนกั/ทัศนคต ิ ถึงความส าคัญของการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ 

 F0202  การสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการ 

 F0203  องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการที่เหมาะสม 

 F0204  ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้านกฬีา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกฬีา 

V03 ความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง 
 F0301  ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ เพื่อ 

ร่วมกันวางแผน ตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อน 
ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน 

 F0302  บุคลากรและอาสาสมัครท่ีเพียงพอ 
มีองค์ความรู้และทักษะ สามารถถ่ายทอด
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101  ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการ 

 F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการ 

 F0103  เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม่ 
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V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

 F0401  นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0402  การบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0403  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0404  รูปแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0405  ฐานข้อมูลการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

V02 แรงจูงใจ 

 F0201   ความตระหนัก/ทัศนคติ  ถึงความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ 

 F0202  การสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0203  องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
และนันทนาการที่เหมาะสม 

 F0204  ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้าน
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

V03 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 F0301  ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ เพื่อ 
ร่วมกันวางแผน ตั้งเป้าหมาย การ
ขับเคลื่อน ตลอดจนการติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน 

 F0302  บุคลากรและอาสาสมัครที่
เพียงพอ มีองค์ความรู้และทักษะ 
สามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ปี 2564 
Va

lu
e 

Ch
ain

 

V02 แรงจูงใจ V03 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
F0201   ความตระหนัก/ทัศนคต ิ ถึงความส าคัญของการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ 

สสส. / กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา /  
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
 
F0202  การสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการ 

กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา 
 
F0203   องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการที่เหมาะสม 

สสส. / กกท. / กรมอนามัย / กรมพลศึกษา / 
ม.อ.   
 
 

F0301    ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ  เพื่อ ร่วมกันวางแผน 
ตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินงาน 

 
กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา 
 
 

F0302   บุคลากรและอาสาสมัครที่เพียงพอ มีองค์ความรู้และ
ทักษะ สามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา 
 
 

F0101  ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

กทม.  / สสส. / กกท. / สพฉ. / สป.กก. /  
กรมพลศึกษา / ม.อ.  / สถ. 

F0102   การเข้าถึงโครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

กทม.  / กรมพลศึกษา / ม.อ.  
 

F0103   เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และนนัทนาการในรูปแบบใหม่ 

กรมอนามัย / สป.กก. / ม.อ.. / มร.อด.  
 
 

44/1* 

29 

21 

3/1* 

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

F0204  ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้านกฬีา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกฬีา 

กรมอนามัย / กรมพลศึกษา / ม.อ.  

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 
F0401    นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ 

สสส. / กรมอนามัย / สป.กก.  
 
 

F0402   การบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ 

กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา 

F0403    กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่วข้องที่เอือ้ตอ่การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนนัทนาการ 

สป.กก. / กรมพลศึกษา 
 

F0404   รูปแบบกจิกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออก
ก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

สสส. / กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา /  
ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0405   ฐานข้อมูลการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 
 สสส. / กรมอนามัย / สป.กก. 
 
 

เป้าหมาย :         คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งสิ้น  
323/5* โครงการ 

กีฬาแหง่ประเทศไทยะเทศไย หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

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

44/1* 

27 

51/1* 

17 

4 

23 

21 

2 

35/1* 

2 

140101 

กก. กก. กก. 

กรมอนามัย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
แผนแม่บทย่อย : 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
เป้าหมาย :                นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

140201 

นักกีฬาไทย
ประสบ

ความส าเร็จ 
ในการแข่งขัน

ระดับนานาชาติ 

เพ่ิมเติมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในกระบวนการ
จัดท าโครงการส าคัญปี 2566 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 การสร้างนักกีฬา 

 F0101 – ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตา
มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ 

 F0102 – การฝึกซ้อม 
 F0103 – หลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา 
 F0104 – สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล 
 F0105 – แรงจูงใจ/เป้าหมายความส าเร็จ 
 F0106 - การปลูกฝัง/ความเชื่อมั่นของครอบครัวใน

อาชีพนักกีฬา  
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V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในระดับนานาชาติ 

 F0401 - ทัศนคติของสังคม  
 F0402 - อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานการกีฬา 
 F0403 - นโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุน 

V03 การพัฒนานักกีฬาระดับ
นานาชาติ 

 F0301 - ผู้ฝึกสอน/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 F0302 - ประสบการณ์การแข่งขัน 
 F0303 - แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ (วิเคราะห์

เชิงลึก) 
 F0304 – ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

นักกีฬาระดับนานาชาติ 

V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา  
(จากการแข่งขันทั้งในและ

ต่างประเทศ) 
 F0201 - การประชาสัมพันธ/์โอกาสใน

การเข้าถึงการแข่งขันทุกระดับ 
 F0202 - การแข่งขัน/เวทใีห้แสดงออก

ในระดับชาต ิ
 F0203 - การแข่งขัน/เวทใีห้แสดงออก

ในระดับนานาชาต ิ

 F0404 – เครือข่ายด้านการกีฬา 
 F0405 - วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

 F0406 - ฐานข้อมูลกีฬา  
 F0407 - กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

V01 การสร้างนักกีฬา 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 การพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติ 

F0101 ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

กกท. / กรมพลศึกษา / มฟล. / ม.อ. /  
ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0301  ผู้ฝึกสอน/ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 

F0302  ประสบการณก์ารแข่งขัน 

F0303  แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ (วิเคราะห์เชิงลึก) 

F0201  การประชาสัมพันธ์/โอกาสในการเข้าถึงการแข่งขันทุก
ระดับ 

กสทช. 

F0202  การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกในระดับชาติ 

กรมพลศึกษา / ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0203  การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกในระดับนานาชาติ 

คอท. / กรมพลศึกษา 

6  

V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา  
(จากการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ) 

F0304  ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักกีฬา
ระดับนานาชาติ 

สป.กก. 

F0404  เครือข่ายด้านการกฬีา 

สป.กก. 

F0405  วิทยาศาสตร์การกีฬา 

F0406  ฐานข้อมูลกีฬา  

กกท. / สป.กก. / กรมพลศึกษา /  
ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0401  ทัศนคติของสังคม  

F0402  อุปกรณ์ โครงสร้างพ้ืนฐานการกีฬา 

กรมพลศึกษา / ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0403  นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน 

สศช. / สป.กก. 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้นักกีฬาไทย 
ประสบความส าเร็จในระดับนานาชาติ 

F0407  กฎระเบียบตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / กกท. / สป.กก. 

F0102 การฝึกซ้อม 

กกท.  

F0103 หลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศกึษา 

ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0104 สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบคุคล 

กกท.  

F0105  แรงจูงใจ/เป้าหมายความส าเร็จ 

กรมพลศึกษา / ม.การกีฬาแห่งชาติ 

9  

2 

2  

3  
F0106 การปลูกฝัง/ความเชื่อม่ันของครอบครัวในอาชีพ
นักกีฬา  

สป.กก. 1 

ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น  
236 โครงการ 

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

140201 

  

  

 17 

 14 

 9 

 6 

 8 

 4 

 18 
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 106 
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 6 

 19 

 3 

 2 

กก. กก. กก. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 



V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรม
บุคลากรกีฬา 

และนันทนาการ 
 F0101  มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์

นานาชาติ วิชาชีพ ฯลฯ) 
 F0102  ความสอดคล้องกับความต้องการ

บุคลากรกีฬาและนันทนาการทุกประเภท 
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lu

e 
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ain
 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 F0401  ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 

V03 การบริหารจัดการ
บุคลากรกีฬา 

และนันทนาการ 
 F0301  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 F0302  แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
 F0303  การติดตามประเมินผลบุคลากร 

V02 บุคลากรกีฬาและ
นันทนาการ 

 F0201  การฝึกอบรมบุคลากร 
 F0202  ระบบรับรองมาตรฐาน

บุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

 F0203  แรงจูงใจ 

 F0402  มาตรการ/นโยบายภาครัฐท่ี
สนับสนุน 

 F0403  ภาคีเครือข่าย 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
แผนแม่บทย่อย : 14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าหมาย :                บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 140301 

บุคลากร 
ด้านการกีฬา 

และนันทนาการ 
มีคุณภาพและ

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรมบุคลากรกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0101 - มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์นานาชาติ 
วิชาชีพ ฯลฯ) 

 F0102 - ความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร
กีฬาและนันทนาการทุกประเภท 
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V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 F0401 - ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 

V03 การบริหารจัดการบุคลากร
กีฬา 

และนันทนาการ 
 F0301 – การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ  
 F0302 - แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
 F0303 - การติดตามประเมินผลบุคลากร 

V02 บุคลากรกีฬาและนันทนาการ 

 F0201 - การฝึกอบรมบุคลากร 
 F0202 - ระบบรับรองมาตรฐาน

บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ 
 F0203 - แรงจูงใจ 

 F0402 - มาตรการ/นโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุน  F0403 - ภาคีเครือข่าย 

ปี 2564 
Va

lu
e 
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ain

 

V02 แรงจูงใจ V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรมบุคลากรกีฬา 

F0101  มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์นานาชาติ 
วิชาชีพ ฯลฯ) 

กทม. / กกท. / กรมพลศึกษา /  
ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0102  ความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร
กีฬาและนันทนาการทุกประเภท 

กกท. / กรมพลศึกษา / มฟล. / ม.อ. / มร.อด. 
/ ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0301  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

กกท. / กรมพลศึกษา / ม.อ. / มร.อด. 

F0302  แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา 

กกท. / สป.กก. / กรมพลศึกษา 

F0303  การติดตามประเมินผลบุคลากร 
กกท. / กรมพลศึกษา 

15 

2 

5 

V03 การบริหารจัดการบุคลากรกีฬา 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

F0401  ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 

 
 

F0402  มาตรการ/นโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุน 
สป.กก. 

F0403  ภาคีเครือข่าย 

กกท. / สป.กก. / กรมพลศึกษา / ม.อ. /  
มร.อด. / ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0201  การฝึกอบรมบุคลากร 

กกท. / กรมพลศึกษา / มฟล. / ม.อ. /  
มร.อด. / ม.การกีฬาแห่งชาติ 

F0202  ระบบรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านกฬีาและ
นันทนาการ 
กกท. / กรมพลศึกษา / ม.อ. / มร.อด. 

F0203  แรงจูงใจ 

กกท. / กรมพลศึกษา / ม.อ. / มร.อด. /  
ม.การกีฬาแห่งชาติ 

4 

18/1* 

22 

V02 บุคลากรกีฬาและนันทนาการ 

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

รวมทั้งสิ้น  
83/1* โครงการ 

9  

2  

2  2  2  

กก. กก. กก. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน กทม. 





V01 การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
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V02 ศักยภาพของภาคีเครือข่าย V03 ความเชื่อมั่นของประชาชน
ในบทบาทของภาคีเครือข่าย 

รวมทั้งสิ้น  
1,185/2* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ภาคีการ
พัฒนา 

มีบทบาท 
ในการพัฒนา
สังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
เป้าหมาย   150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

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

2  

173  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

ช่องทางการเข้าถึง/การรวมกลุ่ม และการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม  

F0101  

มาตรการจูงใจและการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ภาคีเครือข่าย F0102  

 

 

 
 
 
 

353/1*  

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/องค์กรชุมชน (ภาคีพัฒนา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น) 

F0103  

 
 

53  
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะต่อการก าหนดนโยบาย 
การวางแผนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

F0104  

 
 

 
 
 
 

328  

องค์ความรู้ ความรู้ ความสามารถ  ของภาคีเครือข่ายและคนในขบวน
องค์กร ชุมชน (รวมถึงการน าเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ในการ
พัฒนาภาคีเครือข่ายและคนในขบวนองค์กรชุมชน) 

F0201  

65  
ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใน
พื้นที่ 

F0202 

15  

ทรัพยากรที่เหมาะสมในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ให้กับภาคีเครือข่าย 

F0203  

18  
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย F0204  

11  

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน
บทบาทของภาคีเครือข่าย F0301  

2  

มาตรการการบริหารจัดการ/การท างาน
ของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ F0302  

1  
อัตลักษณ์ของภาคีเครือข่ายและ
ความโปร่งใส F0303  

1  

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/ 
การท างานของภาคี เครือข่ายที่ มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย 

F0304  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่ภาคีการพัฒนามบีทบาทในการพัฒนา
สังคมมากขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 

74  
เทคโนโลยี สารสนเทศ ฐานข้อมูลการพัฒนาสังคม  F0501  

4  
กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคีเครือข่าย F0502  

4  
การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส F0503 

0  
ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน  F0504 

สสส. / กรมที่ดิน / พก. / สปก. / มรท. / มช. / มรภ.สส. / มรย. / 
มรภ.บร. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ.  

32/1*  
F0401  

43  
F0402  

6  
F0403  

การบูรณาการการท างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย 

การประสานงาน/การสนับสนุนการท างานของภาคีเครือข่ายการพัฒนาในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ 

ผู้น า 3 วัย (เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ) / ผู้น าชุมชน / ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพ 

V04 กลไกการท างานของภาคีเครือข่ายที่เหมาะสม 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน กรมอนามัย / กรมการข้าว 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

พม. พม. พม. 

สสส. / พก. / มรท. / มรภ.สส. / มรย. / มรภ.บร. / มรภ.ศก. / ศน. /  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ / พช. / พอช. / พด. / ตส. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / 
มรภ.มจ. / มรภ.อด.          

สสส. / พก. / มรท. / มรย. / มรภ.ศก. / พส.    

พก. / มรท. / มรย. / มรภ.บร. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ. / สป.วธ. / 
สถาบันบัณฑติพฒันศลิป์ / สป.กษ. / กสก. / กปศ. / สวพส. / มรภ.ลป. 

พก. / มรท. / มรย. / มรภ.บร. / มรภ.ศก. / สป.วธ. / ผส. / กปศ. / มฟล. 
  

พก. / มรท. / มรย. / มรภ.บร. / มรภ.ศก. / สป.วธ. / พช.   

พก. / มรท. / มรย. / มรภ.บร. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ. / สป.วธ. / พส. / สค. / ม.อ. / มรภ.อด.  

มรท. / มรภ.ศก. / สค.  

มรท. / มรย. / มรภ.ศก.  

มรท. / มรภ.ศก.  

มรท. / มรภ.ศก.   

มรท. / มรภ.ศก.  

มรท. / มรย. / มรภ.ศก. / พส. / ม.อ. / มรภ.อด.  

มรท. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ. / พช. / สศก.  

มรภ.บร. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ.  

มรภ.ศก. / พส. 

มรภ.ศก. / ม.อ. / มรภ.อด.   

มรภ.ศก.  

มรภ.ศก. / พส.  

กรมหม่อนไหม 



หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

Va
lu

e 
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ain
 

V01 ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 

รวมทั้งสิ้น  
39/1* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประชากรไทย 
มีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุ

เพ่ือให้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เป้าหมาย 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

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

1  

0  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

F0101  

F0102  

2  
F0501  

4  
F0502  

1  
F0503 

0  
F0504 

การมีงานท าและมีรายได้ 

การวางแผนการเงิน 

V02 ความพร้อมด้านสุขภาพ 

F0201  พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

ระบบบริการสุขภาพ F0202 

เครือข่ายแกนน าด้านสุขภาพ และ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

F0203  

V03 ความพร้อมด้านสังคม 

 

 

F0301  

F0302  

ความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ชุมชน 

เครือข่ายทางสังคม และการ
รวมกลุ่ม 

3  

2  

V04 ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม 
ที่รองรับผู้สูงอายุ 

 

 

อารยสถาปัตย์ 

บริการสาธารณะ /สิ่งอ านวย
ความสะดวกในสถาน
ประกอบการ 

0  

1  

F0401  

F0402  

6 

7  

10/1*  

V05 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ 

องค์ความรู้/ความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ 

การรับรู้และความตระหนักในความส าคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ 

ทัศนคติการยอมรับของสังคมในคุณค่าของผู้สูงอายุ 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และทุกภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

F0505  

F0506 

0  
F0507 

นโยบาย มาตรการ และกฎหมายท่ีเอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ 

การติดตาม และประเมินระดับการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ 

ฐานข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 

2  

0  

พม. พม. พม. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สศช. / สสส. / กรมอนามัย  

กปส. / สสส. / ผส. / คปภ. / กสร. / มฟล. / มรท. / มพ. 

สสส. / พช. / กพร. / กสร. / มพ.  

สสส. / ธกส. / ธนาคารออมสิน /  
สบน. / ก.ล.ต. 

สสส. / คร. / กรมอนามัย / ม.อ. / มรภ.บส.  

สสส. / คร. / กรมการแพทย์ / กรมอนามัย /  
กรมสุขภาพจิต / สปสช. / ม.อ. / มพ. 

สสส. / กรมอนามัย / ม.อ. / มรภ.บส. 

สสส. 

สสส. / คร. / กรมการแพทย์ / กรมอนามัย / ผส. / มฟล. / มรท. 

สสส. / มรท. 

สสส. / คปภ. / มรท. 

สสส. / กรมอนามัย / ผส. / คปภ.  

สสส. / กรมอนามัย / สปสช. / มรท.   

ทอท. / รฟม. / มพ.  

ดย. / สค. / มพ.  

กอช. 

ม.อ. 



หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 
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e 
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V01 ความมั่นคงทางรายได้ 

รวมทั้งสิ้น  
56/2* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ผู้สูงอายุ 
มีความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เป้าหมาย 150202  ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

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

0  

9  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

F0101  

F0102  

6 
F0501  

0  
F0502  

2  
F0503 

0  
F0504 

การมีงานท าและรายได้ 

มาตรการส่งเสริมการ
จ้างงานผู้สูงอายุ 

V02 สวัสดิการ/การดูแลผู้สูงอายุ 

F0201  
กลไก และมาตรการการ
คุ้มครองทางสังคมของ
ผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและ
ครอบคลุม 

ศูนย์ดูแล และท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีรองรับผู้สูงอายุ 

F0202 

V03 สุขภาวะที่ดี 

 
 

F0301  

F0302  

เครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ 
ครอบครัว และบุคลากร 

นวัตกรรมรองรับการดูแลผู้สูงอายุ 

7/2*  

4  

V04 การสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ 
การรวมกลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุใน
การพัฒนาชุมชน/สังคม 

3  
F0401  

F0402  5 

2  

V05 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ 

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

การยอมรับในคุณค่าทางสังคมต่อผู้สูงอายุ 

ระบบ/กลไกท่ีมีมาตรฐานรองรับการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

F0505  

F0506 

F0507 

ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายส าหรับผู้สูงอายุ 

ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุท่ีสอดรับการสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/การเช่ือมโยง
ข้อมูล (การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูลสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ร่วมกัน) 

3  

1  

 

 

F0303  มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 

12  

1  
F0403  

0  
F0404 

0  

การถ่ายทอดประสบการณแ์ละภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง 

พื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับการด าเนนิกจิกรรมทาง
สังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูสู้งอายุ 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและคนทั่วไปในสังคม 

1  

พม. พม. พม. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

มฟล. / สสส. / กรมการแพทย์ /  
กรมอนามัย / DTAM / สถ. / ม.อ. /  
มรท. / มรภ.อด. / มรภ. 

มฟล. / ผส. / ม.อ. / มรท. / มรภ.  

เมืองพัทยา / สช. / กรมการแพทย์ / สปสช. / สถ. / ม.อ. / มรภ.อด.  

กปส. / มรภ. 

สสส. / กรมการจัดหางาน / ม.อ. / 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน / มรภ.อด.  

สสส. / ผส. / กสร. / มรภ.  

สสส. / ผส. / กสก. / ม.อ. / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / 
มรท. / มรภ.อด. / มรภ. 

สสส. / การเคหะแห่งชาติ / กรมอนามัย / สถ. / ผส. / ม.อ. / มรภ. สสส. / กรมอนามัย / มรภ. 

การเคหะแห่งชาติ / ผส. / ม.อ. / 
มรย. / มรภ. 

คร. / กรมการแพทย์ / กรมอนามัย / 
สบส. / ผส. / ม.อ. / มรภ.อด. / มรภ.  

คร. / กรมการแพทย์ / กรมอนามัย / 
DTAM / ม.อ. / มรท. / มรภ.อด. / มรย. / 
มรภ.  

กรมการแพทย์ / มรภ. 

กรมอนามัย / ผส. / ม.อ. / มรภ. 

กรมอนามัย / ม.อ. / สวทช. / มรภ.อด. / มรภ. 

ดย. / มรท. / มรภ. 

ผส. / ม.อ. / มรท. 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กรมการจัดหางาน / กสร. 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 





ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 
 แผนแม่บทย่อย :  16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
เป้าหมาย  160101   ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น    

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 ศักยภาพและขีด
ความสามารถ

เศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมขึ้น  

Va
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e 
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V01 สร้างองค์ความรู้และทักษะ 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101  การประกอบอาชีพ 

V02 ทุน 

V03 ผลิตภัณฑ์และบริการ 

V04 ตลาด 

V05 โครงสร้างพื้นฐาน 

V06 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก 

F0101  การประกอบอาชีพ 

กวก./อย. 

F0102 การบริหารจัดการด้านธุรกิจ 

F0201 เงินทุน F0202 ท่ีดิน/อาคารสิ่งปลูกสร้าง 

F0203 แรงงาน/วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องจักร F0204 ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

F0205 ทุนทางสังคม และทางวัฒนธรรม 

F0301 มาตรฐาน F0302 การเพ่ิมมูลค่า 

F0501 สาธารณูปโภค 

F0401 ตลาดในชุมชน/ต่างประเทศ/ออนไลน์ 

F0402 เครือข่ายทางการตลาด/กลุ่มผู้ประกอบการ 

F0403 การรับรู้ทางธุรกิจ 

F0601 ระบบเครือข่าย  

F0602 วิจัยและพัฒนา  

F0603 ฐานข้อมูล  

F0604 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

F0404 การประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

จ.1 : กระทรวงการต่างประเทศ 

F0103 การตลาด 

F0104 เทคโนโลยีและนวัตกรรม F0105 การบริหารจัดการชุมชน/วิสาหกจิชุมชน/กิจการเพ่ือสังคม 

F0502 คมนาคมขนส่ง F0503 สิ่งอ านวยความสะดวก 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 
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24 129/1* 
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31 2 

23 

มร.อด. 

กรมการข้าว = กข. 
กรมประมง = กปม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย = มรล. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร = มรสน. 
มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์ = มรพช. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้= มจ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล = มรภ.อบ. 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ = MASCI 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ = ศอ.บต. 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) : บจธ. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก = มทร.ตะวันออก 
มหาวิทยาลัยพะเยา = มพ.  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = มมส. 
 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล*** 

รวมท้ังสิ้น  
465/1* โครงการ 

จ.1 จ.2 จ.3 

กค. กค. กค. 

บก.ทท./มช./มทร.ตะวันออก/มมส./มจ./มฟล./มรท./มอ./มสด./วชช./ปศ./พด./กสก./มม./สปก./
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สป.วธ./สป.อก./ธ.ออมสิน/กยท./กทม. 

มช./มมส./มจ./มรท./มอ./กตส./กรมส่งเสริม
สหกรณ์/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ธ.ออมสิน 

มก./มช./มมส./มจ./มรท./มอ./กรม
ส่งเสริมสหกรณ์/สป.วธ./ธ.ออมสิน/สสร. 

มก./มช./มมส./มจ./มฟล./มรท./
มอ./สอวช./กวก./กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน/สป.วธ./อย./สป.อก. 

บก.ทท./สศค./มพ./มมส./มจ./มรท./มรย./มร.ลป./
มอ./NIDA/สอวช./สพภ./สถ./กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน/สป.วธ./กทม. 

มทร.ตะวันออก/มจ./มรท./
มรธ./มอ./สป.วธ./อย. 

มก./มช./มทร.ตะวันออก/มพ./มมส./มจ./มฟล./มร.ชม./มรท./
มรธ./มร.ลป./มอ./มสธ./กปศ./สพภ./พช./สป.วธ./อย./สป.อก. 

บก.ทท./มจ./กฟภ. บก.ทท. มพ./มจ. 

สป.กษ./ธกส./ธ.ออมสิน กรมธนารักษ์/สปก. 

มพ./มอ./สพภ. 

มอ./สป.วธ./สศร. 

มพ./มจ./มรท./มร.ลป./ธ.ออมสิน 

มรท./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สป.วธ./
สศร./สมอ./สสร. 

มก./มจ./มรท. 

มรท./สป.วธ. 

มมส./มรท./สอวช. 

มช./มพ./มมส./มจ./มรท./มอ./มสธ./อย. 

มมส./มรท./มอ./สศก./สป.วธ./อย. 

มพ./มจ. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

อพท 

มร.อด. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 
 แผนแม่บทย่อย :  16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมาย  160201   ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง Va
lu

e 
Ch

ain
 

V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์ V3 ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด 

V01  พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V02 พัฒนาผลิตภัณฑ ์

 F0201 คุณภาพและเพ่ิมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 F0202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด 
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 F0203 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

 F0204 การสร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์ 

V3 ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด 
 F0301 ช่องทางการตลาด ระดับชุมชน จังหวัด/ภูมิภาค   

         ระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

 F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/  
ตลาดดิจิทัล  

 F0303 ช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

V01  พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ 

 F0101 การต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 F0102 การสืบสาน สร้างมูลค่าเพ่ิม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 F0103 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP 

 F0104 การยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

รวม 104 โครงการ 

รวม 92 โครงการ รวม 64 โครงการ 

12 โครงการ 

22 โครงการ 

30 โครงการ 

40 โครงการ 

69 โครงการ 

12 โครงการ 

11 โครงการ 
0 โครงการ 

56 โครงการ 

6 โครงการ 

2 โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 303 โครงการ 

V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์ V3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด 

F0101 การต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

F0102 การสืบสาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

F0103 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากและ
บริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP 

F0104 การยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

F0201 คุณภาพและเพิม่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

F0202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความตอ้งการตลาด 
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

F0203 การยกระดับผลิตภัณฑช์ุมชนสู่
มาตรฐานสากล 

F0301 ช่องทางการตลาด ระดับชุมชน จังหวัด/
ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์/พาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์/ ตลาดดิจิทัล  

F0303 ช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

F0204 การสร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์ 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

12 

22 

30 

40 

69 

12 

11 

0 

56 

6 

2 

กรมการข้าว = กข. 
กรมประมง = กปม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย = มรล. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร = มรสน. 
มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์ = มรพช. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้= มจ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล = มรภ.อบ. 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ = MASCI 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ = ศอ.บต. 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) : บจธ. 
สถาบันบัณฑิตบริหารพัฒนศาสตร์ = สพบ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ = มรภ.ชย. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร = มรสน. 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ = สทบ. 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล*** 

รวมท้ังสิ้น  
303 โครงการ 

... 

กค.  กค. มท. 

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

มจ./มอ./มรท./NIDA/พช./อย./กทม. 

มจ./มอ./มรท./สวย./สศท. 

มจ./มอ./มรท./NIDA/กสก./สศท./พช./สมอ./กสอ. 

มอ./มรท./กตส./พช./อย. 

มจ./มอ./มรท./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สวย./DBD/
พช./อย./สมอ./ธอท./กสอ. 

มอ./มรท./มศว./มร.ชม./พช. 

มจ./มอ./มรท./กสก./กปศ./กรมส่งเสริมสหกรณ์/
พช./สมอ./กสอ. 

มจ./มอ./มรท./อย. 

มรท./พช. 

มรท./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สวย./DBD/สป.พณ./
สศท./กน./พช. 

มรท./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สวย./สศท. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

อพท 

มร.อด./ มม. / กสอ. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 
 แผนแม่บทย่อย :  16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมาย  160202   กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิ้นได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 กลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุดร้อยละ 
40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ

หนี้สิ้นได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหน้ีสินและการเงิน 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือให้กลุ่มประชากร Bottom 40 สามารถบริหารจัดการหน้ีสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 F0401 ระบบฐานข้อมูล   F0402 กลไกแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

V03 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

 F0301 การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
 F0302 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 F0303 การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 

V01 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหน้ีสินและการเงิน 

 F0101  การบูรณาการความร่วมมือและฐานข้อมูล 
 F0102  การรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ 

           ต่อการบริหารจัดการหน้ีสินและการเงิน 
 F0103 การส่งเสริมการออม 

V02 การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต (ที่ดิน/แหล่งทุน/บริหารหน้ี) 

 F0201 การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต  
 F0202 การสนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยการผลิตขั้น

พื้นฐาน 
 F0203 การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการบริหาร 

         จัดการทรัพยากร รวม 12/1* โครงการ 

3 โครงการ 

7/1* โครงการ 

รวม 31/3* โครงการ 

รวม 50/2* โครงการ 

รวม 17/1* โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 110/7* โครงการ 

2 โครงการ 

20/2* โครงการ 

6 โครงการ 

5/1* โครงการ 

35 โครงการ 

13/1* โครงการ 

2/1* โครงการ 

7 โครงการ 10/1* โครงการ 
F0101  การบูรณาการความร่วมมือและฐานข้อมูล 

F0102  การรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ตอ่การบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน 

F0103 การส่งเสริมการออม 

F0201 การเข้าถึงทรัพยากรและปจัจัยการผลิต  

F0202 การสนับสนุนทรัพยากรและปจัจัยการผลิตขั้นพืน้ฐาน 

F0203 การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 

F0301 การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

F0302 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

F0303 การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน 

F0401 ระบบฐานข้อมูล  

F0402 กลไกแก้ไขปญัหาหนี้สิน 

V02 การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต (ที่ดิน/แหล่งทุน/บริหารหน้ี) 

V03 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อให้กลุ่มประชากร Bottom 40 สามารถ
บริหารจัดการหน้ีสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานเลือกความ

เกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความ
เกี่ยวข้องหลัก หรือ 
สนับสนุน 

3 

7/1* 

2 

35 

13/1* 

2/1* 

20/2* 

6 

5/1* 

7 

10/1* 

กรมการข้าว = กข. 
กรมประมง = กปม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย = มรล. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร = มรสน. 
มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์ = มรพช. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้= มจ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล = มรภ.อบ. 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ = MASCI 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ = ศอ.บต. 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) : บจธ. 
สถาบันบัณฑิตบริหารพัฒนศาสตร์ = สพบ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ = มรภ.ชย. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร = มรสน. 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ = สทบ. 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล = สสร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = มรภ.สส. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = มรธ. 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล*** 

รวมท้ังสิ้น  
110/7* โครงการ 

บจธ.*** สพบ*** มรภ.ชม.*** มรสน.*** 

 กค. กค. มท. 

สศค./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สศก./พช. 

กรมส่งเสริมสหกรณ์/ธกส./ธ.ออมสิน 

กอช./กรมส่งเสริมสหกรณ์/พช./ธกส./ธ.ออมสิน 

สอวช./กปศ./พด./กวก./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สปก. 

สอวช./บจธ. 

NIDA/พช. 

อพท./สอวช./มร.ลป./กสก./พด./กวก./พช./ธกส. 

อพท./สอวช./กวก. 

อพท./มอ./มร.อด./NIDA 

สศช. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

อพท ธปท. 

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





ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เป้าหมาย :          คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 170101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยโอกาสและ 
กลุ่มเปราะบาง

ได้รับ 
การคุ้มครองและ 
มีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมขึ้น 

V01 นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวติ 
และครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
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V03 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V02 กลไกและเครื่องมือการขับเคล่ือนการสร้างหลักประกันทางสังคม 

F0101 สวัสดิการเพ่ือสร้างผลิตภาพ (Productive Welfare) 

F0102 การร่วมจ่าย/ระดมทุนจากภาคส่วนอื่น ๆ 

F0103  มาตรการด้านการเงินการคลังเพ่ือจัดสวัสดิการที่ครอบคลุม   

F0201 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนาตา่ง ๆ 

F0202 ช่องทางวิธกีารส่ือสาร และรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

F0203 ระบบช่วยเหลือทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

F0301 ระบบข้อมูลด้านการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม 

F0302 ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค 

F0303 การจัดสรรงบประมาณการสร้างหลักประกันทางสังคมให้อยูบ่นฐานของความยั่งยนืทางการคลัง 

F0304 สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม 

F0305 ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (ทักษะ/องค์ความรู้) 

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

152 

5 

50/1* 

93/1* 

40 

148/1* 

38 

14 

12 

13 

70 
รวมทั้งสิ้น  

635/3* โครงการ 

จ.1 จ.2 จ.3 หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ 

พม. พม. พม. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

ดย./ พก./ พส./ มพ. /สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กอช./ สปส. 

ผส./ สถ./ สปสช. 

กรมการแพทย/์ กรมอนามัย/ กสร./ พก./ พอช./ มร.อด./ มรภ.บร./ สค./ สป.พม./ 
สป.ศธ./ สสส. 

DTAM/ กรมอนามัย/ พก./ มรภ.บร./ สค./ สป.วธ./ สสส. 

DIT/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ พอช./ มพ./ มรภ.บร./ สป.พม./ สป.ศธ./ สสส. 

กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/ กอช./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ ม.รอ./ มพ./ มรมจ. /สค./ สถ./ สป.พม./ สปส./ สศช./ สสปท.  

กรมควบคุมโรค/ ดย./ ผส./ พก./ สป.พม./ สป.รง. 

กรมควบคุมโรค/ พก./ สปส./ สปสช. 

กรมอนามัย/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ มรภ.บร./ สค. 

กพร./ กรมอนามัย/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ มรภ.บร./ มรภ.สส./ มอบ./ สค./ สถ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สถาบันวิทยาลยัชุมชน/ สป.พม./ สป.รง./ สปส./ สสปท./ สสส./ สอศ. 

ม.อ./ สคบ./ สศค. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 เป้าหมาย :           มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 170201 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

มีระบบและกลไก 
ในการให ้

ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ 
ได้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น 
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ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

38 รวมทั้งสิ้น  
962 โครงการ 

F0101 การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

F0102 ข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ มี กา รบู รณากา รและสามารถชี้ เป้ า
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

V01 ระบบข้อมูล/เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ V03 การบริการขั้นพื้นฐาน  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

F0201 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

F0202 นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

F0301 ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

F0302 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มไม่เปน็อปุสรรค (Universal Design) 

F0303 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเร่ืองสิทธิประโยชน์ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

F0401 กฎหมาย/ระเบียบที่ทันสมัย คล่องตัว สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และไม่เป็นอุปสรรค 

F0402 สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนะคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม 

F0403 ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

24 

14 

54 

411 

371 

3 

4 

21 

18 

42 

พม. พม. พม. 

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

ปค./ สป.พม/ สค./ สป.รง./ มอบ. 

สศช. /สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน/ ปค./  
สป.พม./ สค. 

กรมอนามัย/ DTAM/ กรมสุขภาพจิต/ 
พช./ พส./ สป.พม./ พก./ สค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

ธอส./ ดย./ พส./ สป.พม./ พก./ ผส./
สศค./ สถาบันวิทยาลัยชมุชน/ สค./ 
กรมอนามัย 

พอช./ พส. / กคช./ กรมควบคุมโรค/ 
กรมการแพทย์/ กรมอนามัย 

พก. 

กรมควบคุมโรค/ สป.พม. / สค. 

สป.พม.  

สพฐ/ ดย./ สค.  

ดย./ สค.  

ตร. มอบ. 
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รวมทั้งสิ้น  
310/13* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมาย  180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง 

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 การบริโภคและ
การผลิตของ

ประเทศมีความ
ยั่งยืนสูงขึ้น  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V01 ทุนธรรมชาติ 

F0101  ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

สผ./ กพร./ สวทช./ ทธ./ อพวช./ ส.อ.ท./ DTAM/ 
NIDA/ มจ.  

V03 ผู้บริโภคค านึงถึงการบริโภคท่ียั่งยืน V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

F0301 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

กสอ./ สมอ./ ส.อ.ท./ อบก./ มก./ มจ. 
F0102  การปกป้องชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามของประเทศไทยและ

การป้องกันชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน 
อส./ ส.อ.ท./ อ.ส.พ. 

F0304 สมรรถนะและแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์ 
ส.อ.ท. 

จ.3 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

F0402 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม 

สวทช./ สผ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0404 พฤติกรรม และทัศนคติ 

สส./ ส.อ.ท. 

F0401 กฎหมาย นโยบาย แผน ระเบียบ มาตรการ (มาตรการ
จูงใจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์) 

สผ./ สศช./ ส.อ.ท./ ก.ล.ต/ กนอ.  

V02 ผู้ผลิตค านึงถึงการผลิตที่ยั่งยืน 

F0203 การส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน/อุตสาหกรรมสีเขียว 
สปอ./ กพร./ สอวช./ สศอ./ กรอ./ สรอ./ อ.อ.ป./ 
ส.อ.ท./ DTAM/ NIDA 

F0201 การส่งเสริมเกษตรกรรม ประมง และการป่าไม้ยั่งยืน 
กวก./ ส.อ.ท./ มจ. / มก.  

F0204 การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช้ 

กพร./ ส.อ.ท./ สอวช./ มอ./ มจ./ มร.อด. 

F0209 ธุรกิจและบริการท่ีด าเนินการอย่างยั่งยืน 
ก.ล.ต./ ส.อ.ท./ NIDA/ มจ. 

F0207 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
สผ./ กพร./ กรอ./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0208 ศักยภาพผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้ให้บริการสินค้า และบริการ 

กพร./ สศอ./ ส.อ.ท./ สอวช./ มร.ชม./ มจ. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

37/4* 

2  

0  

2  

8/1* 

6/4* 2  

18  

46  

8  

1  

1  

6  

34  

2  

0  

1  

4  

19 

4 

87/4* 
F0303 การพัฒนาเครือข่าย 

สส./ สคพ./ ส.อ.ท. 
21 

F0403  ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความตระหนักรู้ การเสริมสร้าง
สมรรถนะการมีส่วนร่วม 

สผ./ กพร./ สป.ทส./ อ.ส.พ./ อพวช./ ส.อ.ท./ มก./ มจ. 

สพภ./ บก./ สทอภ. 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

F0302  การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  

คพ./ บก./ ส.อ.ท. 
F0103  การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
พด./ ส.อ.ท./ ปม./ สคทช. 

F0104  การจัดการพื้นที่วิกฤติ พื้นที่เปราะบาง และพื้นที่ส าคัญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

สผ./ ส.อ.ท. 

F0105  ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สผ./ อส./ ปม./ สส./ ส.อ.ท./ สทอภ./ คร./ มจ.  

F0202 การส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืน 

อส./ อพท./ อ.ส.พ./ สส./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0205 การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นธรรม 

สผ./ สพภ./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน/ผลิตภัณฑ์ทางเลือก 
สศอ./ ส.อ.ท./ มจ.  
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รวมทั้งสิ้น  
982/13* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมาย  180102 พื้นท่ีสีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V01 การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า 
 

V02 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 
 

V05  สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

14 13  

106  

59  

5  

9  

4  

91 

124 

41/2* 

V04 การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์ 
 

34  

V03 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ป่า 
 

6/2* 

10  

2  

7  

16/1* 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 พ้ืนท่ีสีเขียวทุก
ประเภทเพ่ิมขึ้น 

216/1* 

18/1* 

30/1* 

160/2* 

10  

7/1* 

F0101 การหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
อส./ สป.ทส./ ส.อ.ท./ มข./ มพ./ มข. 

F0102 การก าหนดแนวเขตและจ าแนกพ้ืนที่ 
อส./ ปม./ สผ./ ทธ./ ทด./ ส.อ.ท./ มข.  

F0103 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
อส./ ปม./ สถ./ สป.ทส./ คร./ สทอภ./ ส.อ.ท./
มข./ มจ. 

F0104 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
อส./ ปม./ สป.ทส./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0201 แผนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิง่แวดลอ้ม 

อส./ ปม./ ทช./ สป.ทส./ สผ./ ส.อ.ท./ มข.  

F0204  การอนุรักษ์และพื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและ
นอกถิ่นก าเนิด 

อส./ ปม./ อสส./ อ.ส.พ./ สผ./ สพภ./ ส.อ.ท./ วว./ 
มรมจ./ มพ./ มข./ มฟล./ มจ. 

F0202  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ป่า 

อส./ ปม./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0203  การบูรณาการการด าเนินงานของภาคีต่าง ๆ 

ปม./ ส.อ.ท./ ธปท. 

F0302 การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย 

อส./ ตร./ ส.อ.ท.  

F0301  ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ 
อส./ ปม./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มข.  

F0306  สิทธิและรูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
อส./ ปม./ ส.อ.ท./ มข. 

F0303  พื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศฟืน้ฟูแหล่งน้ าและแหล่งอาหารสัตว์ปา่ 

อส./ ส.อ.ท.  

F0304  ปัญหาท่ีดินของราษฎรในพื้นท่ีป่าท่ีได้รับการแก้ไข 
อส./ ปม./ ทช./ ส.อ.ท.  

F0305  พื้นท่ีกันชน 
อส./ ทช./ ส.อ.ท.  

F0401  พื้นท่ีป่าในการให้บริการด้านนิเวศเป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล 

อส./ ปม./ ส.อ.ท. 

F0402  พื้นท่ีป่าที่เป็นมรดกโลก มรดกอาเซียน หรือประเภทอื่นๆ 
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

อส./ ส.อ.ท. 

F0502  สมรรถนะของบุคลากร 
ปม./ ตร./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0503  การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการสร้างเครือข่าย  
อส./ ปม./ ตร./ คร./ สพภ./ อ.อ.ป./ ส.อ.ท./ มข./ 
มศก./ มจ. 
 

F0501  การบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว  
อส./ ปม./ สป.ทส./ สผ./ สพภ./ ธกส./ สถ./ สทอภ./ 
ส.อ.ท./ มข./ มฟล./ มจ./ กทม. 

F0504  ระเบียบ/กฎหมายท่ีเหมาะสม 
ปม./ ส.อ.ท./ มข. 

F0505   ระบบข้อมูล วิจัยและนวัตกรรม 

อส./ ปม./ อ.ส.พ./ อสส./ ส.อ.ท. 

F0506  การจัดสรรทรัพยากร 

ปม./ ส.อ.ท. 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สทอภ./ กทม. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 
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รวมทั้งสิ้น  
223/7* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : : 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
เป้าหมาย  180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V03 มาตรการการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

V01 ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง 

21  

V05 สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศทางทะเล 

1 

1 

7  

0  

5 

7/1* 

56/3* 

V02 การป้องกันระบบนิเวศจากภัยคุกคาม
ธรรมชาติ/กิจกรรมมนุษย์ 

3  

V04 การบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล 

 
 

3  

90/2* 

8 

0 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพ่ิมขึ้น 

1* 

10 

2  

7 

1  

F0101  การจัดเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพ เป็นปัจจุบันน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้  

ทช./ ทธ./ อส./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มอ.  
 

F0102 การเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ทช./ ตร./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0204  กิจกรรมที่ค านึงถึงระบบนิเวศทางทะเล 
กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ อพวช.  

F0201  ความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กปม./ ทช./ ทธ./ คร./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0301 การบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการระดับชาต ิ
และระดับจังหวัด 

ทช./ ส.อ.ท. 
 

F0302 ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล 
ทช./ ส.อ.ท. 

F0303 การก าหนดเขตพื้นที่และการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน  

ทช./ ส.อ.ท. 

F0401 การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
กปม./ ทช./ อส./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0402 การก าหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด 

ทช./ ปค./ ส.อ.ท.  

F0505 การจัดการประมงทางทะเล 
กปม./ ส.อ.ท. 

F0501 การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ังและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0502 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ทช./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0503  กฎ ระเบียบ นโยบายทีเ่อือ้และไม่เป็นอปุสรรค  
กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ สคพ.  

F0504  วิจัยและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทะเลและชายฝ่ัง 

ทช./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มอ.  

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

กทม. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

F0202  การจัดการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยนื 
อพท./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0203  การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ัง 
ทช./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0403 ทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 
ส.อ.ท./ ปตท.  

F0404 การคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ขายฝ่ังทะเลที่มีความส าคัญ
ทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์ 

ส.อ.ท. 
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รวมทั้งสิ้น  
129/4* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมาย  180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V01 นโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

4 

7  

30  

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมอิากาศ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ

ประเทศไทย
ลดลง 

 

V02 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

6  

2  

V03 การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 

39 

22  

38  

5  

16  

8/1* 

17/1* 

80  

4/1* 

4 

16/1* 
F0403 ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน 
สผ./ อบก./ อส./ สส./ สนพ./ กปศ./ อต./ สทอภ./ คร./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ กทม. 

F0101 การก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน 
สผ./ ทช./ ปม./ คพ./ อส./ สนข./ สนพ./ ส.อ.ท. 

F0102 การประเมินและการคาดการณศั์กยภาพในการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ 

สผ./ อบก./ สนข./ สนพ./ ส.อ.ท./ NIDA  

F0103 นโยบายที่เก่ียวข้อง  
สผ./ ทช./ คพ./ อส./ สนข./ สนพ./ สศช./ สถ./ 
กรอ./ ส.อ.ท./ กรมอนามัย   

F0201 ระบบสารสนเทศการจัดท าบัญชก๊ีาซเรือนกระจก
ของประเทศไทย 

สผ./ ทช./ อส./ สนข./ สนพ./ สศก./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นระบบ 

สผ./ อบก./ ทช./ คพ./ สนข./ สนพ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 
 

F0202 กระบวนการ/ระบบการตรวจวัดการรายงาน
และการทวนสอบ 

สผ./ อบก./ สนข./ ส.อ.ท. 

F0302 การบูรณาการท างานของทุกภาคีที่เก่ียวข้อง 
สผ./ อบก./ สส./ สนพ./ ส.อ.ท./ NIDA 

F0301 การด าเนินงานตามนโยบาย และแผนที่เก่ียวข้อง 
สผ./ อบก./ ทช./ คพ./ สนข./ สนพ./ ขบ./ พด./ กรอ./ 
สปอ./ สรอ./ ส.อ.ท./ กรมอนามัย/ สศช./ สปน. 

F0303 ศักยภาพของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจวัด 
การรายงาน การทวนสอบ และการติดตามประเมินผล 

สผ./ อบก./ สนพ./ ส.อ.ท.  

F0401 กฎหมาย/เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร/์กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

สผ./ อบก./ สอวช./ คร./ สศช./ ส.อ.ท./ สปน./ ก.ล.ต. 

F0402 งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาที่เก่ียวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สผ./ อส./ ทช./ ปม./ ทธ./ อ.ส.พ./ กปศ./ กวก./ สศก./ คร./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ 
สปน./ สสส./ NIDA 

F0404 เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าอย่างย่ังยืนในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด BCG  

อบก./ สนพ./ สศช./ สปน./ ส.อ.ท./ NIDA 

F0405 การให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศ และระบบฐานขอ้มลูความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ตอ่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สผ./ อต./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0406 การบริหารจัดการภัยพิบัติอยา่งเป็นระบบ และบูรณาการทั้งรายสาขาและรายพ้ืนที ่
ทธ./ คร./ ปภ./ ส.อ.ท./ NIDA   

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สถ./ สทอภ. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

สมอ. 

F0104 การบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
สผ./ ส.อ.ท./ NIDA  
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รวมทั้งสิ้น  
18 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย  180401 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

V01 การจัดการแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ า 
ผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และ
แหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการ

ใช้ประโยชน์ 

3  

6  

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 

0  

3  

0  

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

V03 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 

2  

1  

3  

0  

F0102  มาตรการการควบคุมการใช้น้ า / ลดการน าน้ าท้ิงจากการใช้น้ าจาก
แหล่งก าเนิด ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

คพ./ ยผ./ สถ./ กปศ./ ส.อ.ท. 

F0101  มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
คพ./ จท./ ยผ./ ส.อ.ท./ กทม.  

F0202  การอนุญาตระบายมลพิษเพ่ือควบคุมการระบายมลพิษให้  
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของแหล่งน้ า 

คพ./ จท./ ส.อ.ท. 

F0201 ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งการเก็บค่าบริการการบ าบัดน้ าเสีย 
คพ./ สถ./ อจน./ ส.อ.ท./ กทม. 

F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ าที่เป็นระบบ 

สทอภ./ สทนช./ ส.อ.ท. 

F0301  กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อ 

คพ./ ทช./ จท./ ยผ./ คร./ ส.อ.ท. 

F0303  การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งเฝ้าระวัง
และเตือนภัยคุณภาพน้ า 

คพ./ จท./ สปอ./ กรอ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0304  ฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 

คพ./ สปอ./ กปศ./ ส.อ.ท. 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สถ./ ยผ. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

F0302  การศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสีย
ที่มีคุณภาพ 

วช./ อจน./ ส.อ.ท. 
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รวมทั้งสิ้น  
57 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย  180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V01  การตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ  

F0103 การคาดการณ์ปริมาณสารมลพิษทางอากาศในพื้นท่ีวิกฤต 

2  

V04 วิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา
คุณภาพทางอากาศและเสียง 

3  

0  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 คุณภาพอากาศ 
เสียง และความ

สั่นสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของ
ประเทศไทย 

V02  การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสีย ง  

0  1  

F0302 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ  

F0303 การติดตามตรวจสอบที่เปน็ระบบ 

F0305 การจัดสรรทรัพยากร 

V03 การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง  

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

4  1  

3  

16  

0  

2  

16  

0  

0  

9  
0  

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

F0402 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์และการมีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มฟล. F0307 การจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนดิทีม่ีประสิทธิภาพ 
คพ./ กรอ./ สป.ทส./ กสก./ ส.ป.ก./ สนข./ DRR/ กนอ. 

F0201 การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมลูคุณภาพอากาศ
และเสียง 

คพ./ ขบ./ กรอ./ กนอ./ กทม. 

F0202 การจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเพ่ิม
ทักษะการตรวจวัด 

คพ./สถ./ มร.ชม. 

F0203 การแจ้งเตือนสถานการณแ์ละรายงานตอ่สาธารณะ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

คพ./ คร. 

F0301 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่ไม่เป็นอุปสรรค 

คพ./ ขบ./ กนอ./ กรมอนามัย 

F0101 การเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง คัดกรองระวังสุขภาพ
ทางระบาดวิทยาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

คร./ กรมอนามัย 

F0102 การตรวจวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวัง
ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

คร./ กรมอนามัย 
 
 

F0304 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City 
วช./ สส./ กรมอนามัย 

F0306 ศักยภาพและความรู้ของบุคลากร 
ขบ./ สส./ กรมอนามัย 

F0403 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการจัดการ
มลพิษทางอากาศและเสียง 

กรมอนามัย/ สสส. 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สถ. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

กพร. 

F0401 การศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองและความสามารถ
ในการรองรับมลพิษในเชงิพ้ืนที ่

สทอภ. 



รวมทั้งสิ้น  
250/1* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย  180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

0 

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V03 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการขยะ 

 
 

F0303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล 

จ.3 : กระทรวงอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

V02 กฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 F0201 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินท่ีเหมาะสม 

6 

V01 การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
ประเภทและชนิดขยะ 

7/1* 

5 

2  

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการขยะ 

2  

F0302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดกาเกิดขยะ/
ของเสีย และการลดการใช้สารเคมีอันตราย 

20  

123  

26  

3  

5  

2  
17  

12  

15  

1  

4  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การจัดการขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเชื้อของเสีย
อันตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น Va
lu

e 
Ch

ain
 

F0104 การก าจัดตามหลักวิชาการ 
คพ./ กรอ./ สป.ทส./ สปอ./ สถ./ กรมอนามัย/ 
ส.อ.ท./ กทม./ มฟล. 

F0301 ระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ มอ./ มฟล./ มร.อด.  

F0102  การลดปริมาณการเกิดขยะ / ของเสีย 
และคัดแยกขยะตามหลักการ 3R 

คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ สปอ./ สถ./ ส.อ.ท./ 
กทม./ มอ./ มร.อด.  

F0103 การน ารีไซเคิลมาใช้ประโยชน ์

คพ./ กรอ./ สส./ สปอ./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.ชม./ 
มร.อด.  
 

F0401  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ 
และการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้น
การจัดการขยะ ของเสีย และสารเคมี  

คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ กพร./ สถ./ กวก./ 
กรมอนามัย/ สสส./ มอ./ มร.อด  

F0402 สมรรถนะบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
คพ./ สส./ สถ./ กรมอนามัย 

F0403  จิตส านึกและพฤติกรรมท่ีดีของประชาชน 
คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ สถ./ สสส./ มอ./ มร.อด  
 

F0406 ข้อมูลและฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

คพ./ สส./ กวก./ สถ./ กรมอนามัย 

F0101 การแยกประเภทขยะจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

สป.ทส./ สถ./ ส.อ.ท. 

F0404  เครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเสีย
และสารเคมี รวมถึงการเฝ้าระวัง 

คพ./ กรอ./ สป.ทส./ สถ./ กรมอนามัย/ มอ./ มร.อด  

F0202  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีไม่เป็นอุปสรรค และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

คร./ กรมอนามัย/ กวก. 

กพร./ กวก./ สสส./ ส.อ.ท. 

F0105 การรวบรวม และการขนส่งไปจัดการ 

 สปอ./ สถ./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ กทม. 

ทส. ทส. อก. 

กรอ./ กพร./ สอวช./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.อด.  

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

พพ. 

F0405 แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
กรอ. 
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รวมทั้งสิ้น  
168/2* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
เป้าหมาย  180501คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตที่ดี  ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V02 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและ
สถาบันต่อการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

6 

12  

V04 สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการท าให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 

F0401 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตท่ีเอื้อ 

3  

7/1* 

3 7 

V03 แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 

4 

2  

V01 ความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย 

58  

16  

1  

11/1* 

12  

6 

8  
5 

10  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมท่ี 
พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

F0102  การสร้างการรับรู้ จิตส านึก ค่านิยม และ
การตระหนักรู้ท่ีถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีส่วนร่วม 

สส./ อบก./ สผ./ สป.ทส./ อส./ ทช./ อ.ส.พ./ 
สพภ./ สป.ศธ./ สพฐ./ ปชส./ กรมอนามัย 

F0201 ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
สผ./ สถ. 

F0202 เคร่ืองมือกลไกต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
สผ. 

F0203 การบูรณาการด าเนินงานของภาคีพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 

สส./ สผ./ สป.กก. 

F0204 การกระจายอ านาจ/ภารกิจให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สผ. 

F0304  สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  

สผ./ TICA 

F0404 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City 

สส./ กรมอนามัย 

F0101  การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนไทย  

สส./ สป.ทส./ กรมอนามัย 

F0301 กิจกรรม พ้ืนที่หรือบุคคลต้นแบบ รวมทั้งโครงการต่างๆ 
สส./ สผ./ กรมอนามัย 

F0302  มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีพึงประสงค์ 
กรมอนามัย 

F0303  การขยายผลขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุน
ให้คนไทยมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

สส./ กรมอนามัย 

F0406 สมรรถนะของบุคลากร 
สส./ กรมอนามัย 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

กพร./ สทอภ. สถ./ สป.กก. 

F0402  ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 
ป.ป.ช. 

F0403 การติดตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
สศช. 

F0405 การจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นระบบ 
สนทช./ สคทช./ ทช./ พด. 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
เป้าหมาย 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดท่ีระดับ5) 
 V01 การเข้าถึงน้้าอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอได้มาตรฐาน 

V03 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค 

  

 
 

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

กรมอนามัย / มอ. / มร.อด. / ส.อ.ท. 
                    

กรมปศุสัตว์ / กรุงเทพมหานคร/ องค์การจัดการน้้าเสีย / ส.อ.ท. 
         

  

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

F0204 คุณภาพน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติ 
เป้าหมายแผน 

แม่บทย่อย 

ระดับความมั่นคงด้าน
น้้าอุปโภคบริโภค

เพ่ิมขึ้นจากระดับ 3  
ให้เป็นระดับ 4  
(สูงสุดท่ีระดับ5) 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทน. / สทนช. / กรมอนามัย / ส.อ.ท. 

ทบ./กรมอนามัย/ สสน. / สนทช. / ส.อ.ท. / สทอภ.  
 

0 

16 

6 

8 

56 

10 

4 

0 

20 

4 
 

รวมทั้งสิ้น 
1595/1* โครงการ 

100 

266 
 

102/1* 

1003 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล / มอ. / มร.อด. / ส.อ.ท. 

การประปาส่วนภมูิภาค / กรมอนามัย / กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

สทนช. สทนช. 
 

มท. 

F0101 การส้ารวจ ออกแบบ มาตรฐานแหล่งน้้าต้นทุน 

F0102 ประสิทธิภาพระบบน้้าประปา  

F0103 คุณภาพประปา  

F0104 คุณภาพน้้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค  

F0201 แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า  

F0202 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  

F0203 การจัดสรรน้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ  

F0301 นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพน้้าอุปโภค/บริโภค  
 

F0302 การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล  

F0303 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

F0304 นวัตกรรมประหยัดน้้า  
 

F0305 จิตส้านึกในการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า  

F0306 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปี 2564 
 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ/ ส.อ.ท. 
 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F ทน. / ตร./ สทอภ. 

กรมปศุสัตว์ / กทม. / องค์การจัดการน้้าเสีย / มอ. / มร.อด. / ส.อ.ท.         

กรมพัฒนาที่ดิน / ส.อ.ท. 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ/ ส.อ.ท.   
 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล / ส.อ.ท. 
 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล / ส.อ.ท. 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
เป้าหมาย  190102 การรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าเพ่ิมขึ้น 
 V01 การเตรียมความพร้อม 

V03 การบรรเทาและฟื้นฟู 

V02 การเผชิญสถานการณภั์ย 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การการรับมอืกับพิบัตภัิยด้านน้้า 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

การรับมือกับพิบัติ
ภัยด้านน้้าเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

31 

0 

0 

0 

17/3* 

20 

0 

2 

0 

0 

4 

60 

19 

6 

19 

0 

1/2* รวมทั้งสิ้น 
188/5* โครงการ 

F0101 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านน้้า  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

สทนช. สทนช. 
 

มท. 

F0102 ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ  

F0103 การก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยง  

F0301 ประสิทธิภาพการประเมินความเสียหาย  

F0302 แผน/มาตรการการฟ้ืนฟูท่ีมีประสิทธิภาพ  

F0303 มาตรการการเยียวยาฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ  

F0401 องค์ความรู้ด้านการปรับตัว การจัดการภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

F0402 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  

F0403 เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม  

F0404 การจัดการน้้าชุมชน  

F0201 ระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  

F0202 แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน  

F0203 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

F0204 ประเมินความเสียหายและความต้องการฉุกเฉิน  

F0205 ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน  
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ปี 2564 
 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F ทน. / สทอภ. 

F0104 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  

F0105 การจัดการแหล่งน้้านอกเขตชลประทาน  
กทม. / สทนช./ ปภ. / ยผ. / ทน. / อต. / จท. / ชป.   

สภากาชาดไทย / สทนช. / กรมควบคุมโรค / ปภ./ ยผ. / ทน. / จท.     

สภากาชาดไทย / สถ. / ปภ. / ทน.    

สถ. / ปภ. / ทน.   

กรมควบคุมโรค / สถ. / ปภ. / ทบ. / ทน. / จท.   

สทนช. / ปภ. / ยผ. / ทน. / พด.   

กรมควบคุมโรค / ปภ. / ทน.   

สถ. / ปภ. / สทอภ.   

สถ. / ปภ. / จท.   

สถ. / ปภ. / จท.   

สถ. / ปภ.   

สถ. / ปภ. / ทน. / สสน.   

ปภ. / ทน. / อต. / สสน.   

ปภ. / ทน. / สสน. / สทอภ.  

ปภ. / ทน. / สสน.   

ทน. / จท.    

พด. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
เป้าหมาย 190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 

V01 การบริหารจัดการ V02 งานวิจัย/นวัตกรรม 

V03 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้า 

    

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ

น้้าเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 
64 คะแนน ให้เป็น  

80 คะแนน 

6 

21 

3 

4 

2 

7/1* 

4/1* 

1 

2 

1 

5 

1 

0/1* 

3 

3/1* 

รวมทั้งสิ้น 
64/4* โครงการ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

สทนช. สทนช. 
 

สนทช. 

F0102 แผนบริหารจัดการน้้าที่เป็นธรรม 

F0103 ความร่วมมือต่างประเทศ 

F0104 การจัดการแผนงานและงบประมาณ 

F0105 การติดตามและการประเมินผลท่ีมีศักยภาพ 

F0201 งานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้้า  

F0202 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้้า 

F0301 ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 

F0302 บุคลากรที่มีศักยภาพ  

F0303 การจัดการน้้าชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ  (IWRM) 

F0304 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาเคร่ืองมือการจัดการ 

F0305 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

F0306 ฐานข้อมูลด้านลุ่มน้้าของประเทศ  

F0307 การบังคับใช้กฎหมาย 

F0308 กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการน้้า 3 โครงการ 

F0101 องค์กรด้านน้้าที่มีประสิทธิภาพ 
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ปี 2564 
 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สทนช. / ทบ. / ทน. / พด. / ส.อ.ท. / สทอภ. / สสน. / สอวช.    สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.   

สทนช. / ทบ. / ทน. / พด. / ส.อ.ท. / สทอภ. / มอ. / สสน. / 
มรภ.อด. / สอวช. 

สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.   

สทนช. / ทบ. / ทน. / ส.อ.ท. / สสน. 

สทนช. / ทบ. / ทน. / พด. / ส.อ.ท.   

สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.   

สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.   

สทนช. / ทน. / ส.อ.ท. / สอวช.  

สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.   

สทนช. / ทบ. / ทน.    

สทนช. / สถ. / ทน. / ส.อ.ท. / สสน.   

สทนช. / สถ. / ทน. / ส.อ.ท. / สอวช.  

สทนช. / ทบ. / ทน. / ส.อ.ท.  

สทนช. / ทบ. / ทน. / ส.อ.ท.   

ทน. / สทอภ. 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
เป้าหมาย  190201 ระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น 
 V01 การเข้าถึงน้้าอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอได้

มาตรฐานในเขตเมือง 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง 

  

                              

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V02 การบริหารจดัการคุณภาพน้้า 

  

                              

V03 การเผชิญสถานการณ์ภัย 

  

                              

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า 

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

ระดับความมั่นคง
ด้านน้้าในเขต
เมืองเพ่ิมขึ้น 

16 

306 

1 

1 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

รวมทั้งสิ้น 
328โครงการ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

สทน
ช. 

สทน
ช. 
 

มท. 

F0101 ศักยภาพในการบ้ารุงรักษา 

F0102 การเข้าถึงน้้าประปาในเขตเมือง  

F0103 แหล่งน้้าดิบส้ารอง/การใช้แหล่งน้้าข้ามลุ่มน้้า 

F0104 การลดน้้าสูญเสียในเสน้ท่อ 

F0201 การควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า  

F0202 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและระดับครัวเรือน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

F0203 เฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพน้้าในเขตเมือง 

F0204 การบริหารจัดการน้้าเสีย 

F0301 ระบบป้องกันน้้าท่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 

F0302 ระบบระบายน้้าท่ีมีประสิทธิภาพ 

F0303 การบังคับใช้ผังเมือง/ผังการระบายน้้า 

F0401 นโยบายขับเคลื่อนคณุภาพน้า้ในเขตเมือง 

F0402  การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล 

F0403  การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

F0404 ความตระหนักในการประหยัดและอนุรักษ์น้้าภาคบริการ/ท่องเท่ียว 

F0405 จิตส้านึกในการอนุรักษ์ 

F0406 การบริหารจัดการความเสี่ยงความม่ันคงน้้าในชุมชนเมือง 
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ปี 2564 
 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

ยผ. / ส.อ.ท.  

อจน. / กรมปศุสัตว์ / ส.อ.ท.   

สทนช. / กรมอนามัย / ส.อ.ท.  

สทนช. ส.อ.ท.   

สทนช. / ส.อ.ท. 

สทนช. / ส.อ.ท.  

สทนช. / กปน. / ส.อ.ท. 

สทนช. / ส.อ.ท.  

อจน. / กรมปศุสัตว์ / ส.อ.ท.   

อจน. / กรมปศุสัตว์ / ส.อ.ท.  

อจน. / กรมปศุสัตว์ / ส.อ.ท.   

กปภ. / กปน. / ส.อ.ท.  

กปภ. / กปน. / ส.อ.ท.  

กปภ. / กปน. / ส.อ.ท. 

ยผ. 

ยผ. / ส.อ.ท.  

ยผ. / ส.อ.ท.   

ส.อ.ท. 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.2  การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
เป้าหมาย  190202 ระดับความมั่นคงน้้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้น 

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

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ระดับความมั่นคงน้้า
เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้้าต้นทุนและระบบกระจายน้้า V02 ระบบบริหารจัดการ 
 

สทนช./การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ส.อ.ท. 
 
 

สทนช./ส.อ.ท. 
 
 

สทนช. /ส.อ.ท. 
 
 
สทนช. /ส.อ.ท. 
 
 

กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท. 

กรมพัฒนาที่ดิน/ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/
ส.อ.ท. 

องค์การจัดการน้้าเสีย/กรมปศุสัตว์/ส.อ.ท. 

สทนช./ส.อ.ท. 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมั่นคงน้้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 

 
สทนช./กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/ส.อ.ท. 
 

 
สทนช. /ส.อ.ท. 

สทนช./กรมการพัฒนาชุมชน/ส.อ.ท. 
 
 

 
สทนช./กรมการพัฒนาชุมชน/ส.อ.ท. 

64 

136 

2 

1 

13 

0 

9 

0 

3 

0 

13 

2 

3 

รวมทั้งสิ้น 
246โครงการ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

สทน
ช. 

สทน
ช. 
 

สนทช. 

F0101 แหล่งกักเก็บน้้าที่เพียงพอและมี
ศักยภาพ 

F0102 ระบบกระจายน้้าที่มีประสิทธิภาพ 

F0103 แหล่งน้้าทางเลือก/น้าน้้าเสียมาใช้ใหม่ 

F0104 ระบบเชื่อมโยงน้้าข้ามลุ่มน้้า 

F0301 การจัดหาแหล่งน้้าส้ารอง  

F0201 บริหารจัดการความต้องการใช้น้้า 

F0202 การบริหารจัดการน้้าข้ามลุ่มน้้า 
 

F0203 การสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้้า 

F0204 แผนการบริหารน้้าที่มีประสิทธิภาพ 

F0205 ระบบชลประทานที่มีศักยภาพและเพียงพอ 

F0302 การบังคับใช้กฎหมาย 

F0303  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

F0304   การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

ปี 2564 
 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

ทน. 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.2  การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
เป้าหมาย  190203 ผลิตภาพจากการใช้น้้าเพ่ิมขึ้น  
 

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

V01 การบริหารจัดการน้้า V02 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อผลิตภาพการใช้น้้าเพิ่มขึ้น 

  

 
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล/กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท. 

สทนช./การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ส.อ.ท. 

 
สทนช./กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท. 

สทนช./การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ 
ส.อ.ท. 

 
องค์การจัดการน้้าเสีย/ส.อ.ท. 

  

 
สทนช./กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท. 
 

 
สทนช./กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท. 

สทนช./ส.อ.ท. 

 
สทนช./กรมโรงงานอุตสาหกรรม/ส.อ.ท. 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ผลิตภาพจาก 
การใช้น้้าเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

8 

1 

2 

100 

126 

16 

147 

0 

20 

50 

124 

รวมทั้งสิ้น 
594โครงการ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

สทน
ช. 

สทน
ช. 
 

สนทช. 

F0201 เทคโนโลยีการบริการจัดการน้้า  

F0202 การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

F0203 ความตระหนักในการใช้น้้าและการประหยัด 

F0204 นวัตกรรมประหยัดน้้า 

F0205 มาตรฐานการบริหารจัดการน้้าอย่างมปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

F0101 ปริมาณการใช้น้้าในการผลิต  

F0102 อัตราการใช้น้้าภาคครัวเรือน บริการ เกษตร  อุตสาหกรรม 
 

F0103 การวิเคราะห์การขนาดแคลนน้้า 

F0104 การจัดสรรน้้า 

F0105 บริหารจัดการความต้องการใช้น้้า 

F0106 การบริหารจัดการน้้าเสียในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 
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ปี 2564 
 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

ทน. 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
แผนแม่บทย่อย : 19.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
เป้าหมาย 190301 แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ ทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
 

V03 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาแม่น้้าลา้คลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศให้มีทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

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

        สป.สธ./ สถ./ทน./สทอภ. 

V02 การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา แม่น้้า ล้าคลอง แหล่งน้้าธรรมชาติ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมปศุสัตว์/ส.อ.ท. 

  

 
กรมควบคุมมลพิษ/ส.อ.ท. 

  

กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมควบคุมมลพิษ/ 
กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท. 

V01 พิสูจน์สิทธิและป้องกันการรุกล้้า แม่น้้า แหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

 
กรมเจ้าท่า/ส.อ.ท. 

 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ/ส.อ.ท. 

 
กรมเจ้าท่า/ส.อ.ท. 

 
กรมเจ้าท่า/ส.อ.ท./มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ/กรมควบคุมมลพิษ 
/กรมเจ้าท่า/ส.อ.ท. 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

แม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติทั่ว

ประเทศมี 
ระบบนิเวศและ 
ทัศนียภาพที่ดี  

มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

3 

1 

4 

4/1* 

83 

150 

330 

1 

19 

12 

0 

รวมทั้งสิ้น 
607/1*โครงการ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : 

สทนช. สทนช. 
 

ทส. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/ส.อ.ท. 

F0101 เทคโนโลยีการส้ารวจ 

F0102  ทะเบียนและฐานข้อมูลด้านแหล่งน้้าของประเทศ 

F0103   การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ 

F0104   การป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติ 

F0301 การบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

F0303 การมีส่วนร่วมและการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

F0302 หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้า้สาธารณะ 

F0304 การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท 

F0201 แนวทางด้านวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์/มาตรฐานดัชนีสุขภาพแม่น้้า 
(River health Index)/มาตรการ/เป้าหมายเชิงพ้ืนที ่

F0202 แผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู แม่น้้า/ล้าน้้าท่ีผ่านชุมชน/พ้ืนที่ชุ่มน้้า 

F0203 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาในทุกมิติ ให้มีระบบนิเวศและทัศนียภาพท่ีดี 

ปี 2564 
 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 





ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 200101 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

บริการภาครัฐได้รับ
การปรับเปลี่ยนเป็น

ดิจิทัลเพิ่มขึ้น Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเป็น
ดิจิทัล (Digital Ecosystem) 

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐ (Open and connected) 

V03  
การพัฒนาบุคลากร 

V04 การผลักดันงานบริการ
ภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 

2564 

F0101 โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล  

GIT/สตง./ทบ./สป.กห./สพร./สสปน./กรม
อนามัย/อย./ปค./สป.ทส./อต./ขบ./สป.พม./
กตส./CPD/ส.ป.ก./สอน./มว./มรย./สศท. 

F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพ่ือวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจเชิง
นโยบายและ/หรือพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้กับประชาชน  

GIT/สนพ./ทบ./สสปน./ตร./คร./กรม
อนามัย/DTAM/อย./สป.ทส./สสช./สป.คค/
สป.พม./สค./กรมการกงสุล/กลต./สป.กษ./
กตส./CPD/สอน./กพร./สทอภ./มรย./สป.พณ./
สศท. 
 F0103 แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ 

GIT/สผ./ทบ./สป.กห/สงป./ก.พ.ร./สพร./สสปน./
ตร./รฟม./กฟน./คร./กรมอนามัย/อย./ปค./อบก./
สป.ทส./ดย. /สป.พม./สค./กกจ./สอน./มว./
สทอภ./มรย./สศท. 
F0104 การเชื่อมระบบกับ แพลตฟอร์มกลางการ บริการ
กลาง 
สนพ./ทบ./สสปน./คร./กรมอนามัย/ปค./สป.ทส./
กรมสรรพากร/กกจ. 
F0105 มาตรฐานด้านดิจิทัล 

GIT/สนพ./สตง./ทบ./สป.กห./สสปน./กรม
อนามัย/สพธอ./ขบ./มว./สศท. 

F0201 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
รัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

สนพ./สว./ทบ./สคบ./สพร./สสปน./
คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./ปค./สส./
สป.คค/พก./กสร./สป.กษ/CPD/ส.ป.ก./
สอน./กพร./สป.พณ. 

F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วน 
ต่าง ๆ 

GIT/สนพ./กทม./สตง./สว./สผ./ทบ./
สพร./สสปน./ตร./รฟม./คร./กรม
อนามัย/อย./สส./สป.ทส./สป.คค./ศก./
สอน./กพร./สทอภ./สศท. 

F0301 ทักษะเฉพาะด้านดิจิทัลของบุคลากรของรัฐ
ท่ีมีหน้าท่ี ให้บริการและกลุ่มดูแลระบบการบริการ
ดิจิทัล 

GIT/สนพ./สผ./ทบ./สสปน./คร./กรม
อนามัย/อย./สส./อต./สป.คค/สป.พม./
สค./กกจ./ส.ป.ก./สอน./มรย./สศท. 

F0302 การสร้างการรับรู้/เข้าใจการรับบริการจาก
ระบบดิจิทัลของประชาชน 

สนพ./ทบ./สสปน./ตร./กรมอนามัย/สส./
พก./สอน./มรย. 

F0401 นโยบายท่ีเอ้ือต่อการผลักดันงานบริการ
ภาครัฐท่ีเป็นดิจิทัล 

สนพ./ทบ./สสปน./คร./สส./สป.ทส./
ขบ./ผส./กลต./สป.รง./สอน./มรย. 

F0402 การต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบ
การบริการออนไลน์ 

GIT/สนพ./ก.พ.ร./สคบ./สสปน./
ตร./รฟม./กฟน./คร./กรม
อนามัย/DTAM/อย./คส./หภ./
กรมท่ีดิน/ปค./DBD/สส./อต./
สป.คค/ขบ./พก./สค./ธร./CPD/ส.
ป.ก./กรอ./กพร./สทอภ./
มรย./DIP/สป.พณ./สศท./DFT 

F0501 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
สสปน./กรมอนามัย/สอน. 

F0502 การประเมินกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
สสปน. 

100 /1* 

90/1* 

36/3* 

8 

43 

46 

96 

56 

34/1* 

114 

144/6* 

19 

1 

รวมทั้งสิ้น  
787/12* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ก.พ.ร. ก.พ.ร. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

สทอภ. สมอ./สป.อก./พส. 
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V01 แผนที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

V05 สภาพแวดล้อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิ

V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ 

V03  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ   

V04 การปรับปรุง แก้ไข            
เพื่อพัฒนาการด าเนินการ  

F0101 ฐานข้อมูลท่ีสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 
สบน./ตร./คร./DTAM/สค. 

F0102 การศึกษาและการวิจัยท่ีทันสถานการณ์ 

สบน./DTAM 

F0103 การบูรณาการการจัดท าแผนระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สป.กห./ตร./DTAM/สค./สป.รง./สอวช./
สป.พณ./กรมสรรพสามิต 

F0104 แผนท่ียืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
สบน./สป.กห./คร./DTAM 

F0201 กลไกและช่องทางที่เอื้อให้การบรูณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการน าแผนหรือนโยบายไป
ปฏิบัติ 
กรมสรรพากร/กรมสรรพสามิต 

F0202 การด าเนินงานท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
DTAM 

F0301 การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อ
เป้าหมาย ท่ีสามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้ 

สตง./ก.พ.ร./คร./กรมอนามัย/DTAM/
สค./กรมสรรพสามิต 

F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผล
ระหว่างหน่วยงาน 

สว./สป.กห./ก.พ.ร./กรมอนามัย/สป.รง. 

F0401 ข้อมูลผลการประเมินการด าเนินการท่ีผ่าน
มาอย่างถูกต้อง 

DTAM/ สค. 

F0402 ผลการประเมินสถานการณ์และบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทันเหตุการณ์ 

DTAM/ สค./กรมสรรพสามิต/สศช. 

F0501 กฎหมายท่ีเอ้ือต่อการขับเคลื่อน 
สบน. 

F0502 ความตระหนักรู้ของสาธารณะ 
สบน. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิ200201 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2562 2563 2564 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
F0203 การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 

สบน./คร./กรมอนามัย/DTAM/มร.ลป. 
F0303 การสื่อสารและการเผยแพร่ผลการประเมิน 

สบน./สตง./ก.พ.ร./DTAM/สศช. 

F0503 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
คร./DTAM/สอวช./กรมสรรพสามิต 

35 

4 

66 

311 

33/1* 

61 

98 

17 

5 

85 

14 

14 

4 

2 

10 

รวมทั้งสิ้น  
758/1* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 

ก.พ.ร. ดส. สศช. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

- พส. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมอย่างเหมาะสม 200301 
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เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน

การจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม

อย่างเหมาะสม 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

V01  
การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น 

V04 สภาพแวดล้อมในการเปิดโอกาสเพื่อการมีส่วนร่วม 

V02  
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 

V03  
แนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2564 

F0101 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการด าเนินการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
สถาบันพระปกเกล้า/สลน./กปน./คร./ทช./กกจ./ส.ป.ก. 

F0102 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องการรับฟังความคิดเห็น 

ตร. 

F0201 เวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบ
ราชการด้านต่าง ๆ 
สผผ./ก.พ.ร./ตร./คร. 

F0202 การให้บริการสาธารณะภาครัฐ 5 ระดับ ได้แก่ 1. การรับรู้
ข่าวสาร 2. การเสนอความคิดเห็น 3. การเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ร่วม 4. การร่วมปฏิบัติ และ 5. การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 

รฟม./คร./ขบ./ทช./ส.ป.ก. 

F0203 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการท างานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 3 ระดับ ได้แก่ 1. e-Information 2. e-Consulting 
และ 3. e-Decision Making 

F0301 การติดตามและประเมินผลของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง
และเป็นรูปธรรม 

F0302 บทบาทของภาคส่วนอ่ืนในงานของภาครัฐ 

สปน./ก.พ.ร./รฟม. 

F0303 มาตรการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจเพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

กรมสรรพากร 

F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการสร้างมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือการมีส่วนร่วม 
รฟม./กรมอนามัย 

F0402 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
คร./กรมท่ีดิน/ปค. 

38/1* 

33 

5 

71 

6/1* 

42 

81 

3 

15 

28 

รวมทั้งสิ้น  
322/2* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ดส. สปน. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

- สถ. 
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V01 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

V04 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการด าเนินการของ อปท. 

V02 การบูรณาการและการสร้างความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 

V03 ความพร้อมของประชาชน 
ในฐานะผู้รับบริการ 

F0101 แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 
สถ. 

F0102 ช่องทางการให้บริการประชาชนท่ีทันสมัย 

F0201 ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ
แสดงความต้องการ 
สลน./ สถ. 

F0202 ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าถึงง่ายและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถ. 

F0203 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

สถ. 

F0301 ช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สถ. 

F0302 ช่องทางการรับบริการท่ีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุ่ม 

สถ. 

F0401 กฎหมายท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี 
สคก./สถ. 

F0402 บุคลากรอปท. ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถ. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 200302 

2562 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2564 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องมี

สมรรถนะและสรา้ง
ความทันสมัยในการ
จัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ                          
ให้กับประชาชน 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

F0403 ระบบฐานข้อมูลท่ีทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
สถ. 

1 

1 

0 

9 

6 

0 

0 

5 

4 

2 

รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ดส. มท. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

- สปน./กรอ. 
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V01  
ศักยภาพบุคลากร 

V04 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

V02  
ศักยภาพองค์กร 

V03  
ความตอบสนองต่อประชาชน 

F0101 ทักษะท่ีจ าเป็นในยุคดิจิทัล 

ทบ./สป.กห./สลน./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย /DTAM/
สป.ดส./สป.พม./สค./สบน./สป.กค./ส.ป.ก./กพร./สมอ./
สทอภ./สลค./กสอ. 

F0102 ทัศนคติในการท างานของบุคลากรทุกระดับ 

สลน./สสปน./ตร./กรมอนามัย/DTAM/ดย./สป.พม./สค./
สบน./สลค. 

F0201 โครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่น 

สลน./ก.พ.ร./สสปน./ตร./กรมอนามัย/DTAM/สป.พม./
กกจ./สป.กษ./ 

F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 

ทร./สลน./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/
สป.ดส./สป.พม./กรมสรรพากร/สบน./ธร./สป.กค./
สป.กษ./CPD/กพร./สมอ./สอวช./สป.อก./กสอ. 

F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร (Enterprise 
Resource Planning) 

กสม./สว./ทบ./สลน./สสปน./ตร./กกพ./กรม
อนามัย/DTAM/สป.ดส./สป.พม./สป.กค./สป.รง./สป.กษ./
สทอภ. 

F0301 นวัตกรรมการให้บริการประชาชน 

สลค./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./สป.พม./
สค./กรมการกงสุล/สบน./สป.อก. 

F0302 ระบบการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายใน
การขอรับบริการจากภาครัฐ 

สว./สลค./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./กรม
ท่ีดิน/สป.ดส./สดช./สสช./ทล./สค./สบน./สป.รง./กสร./
กวก./ส.ป.ก./กพร./สทอภ./สป.อก. 

F0401 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
สลค./สสปน./ตร./กพร. 

F0402 การประเมินกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
สคก./สสปน./กพร. 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 200401 

2562 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2564 2563 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

และมีความคล่องตัว 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0204 ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร 

ทบ./สลน./สสปน./ตร./คร./กกพ./กรมอนามัย/กรมท่ีดิน/
สป.ดส./สบน./ธร./สป.กค./ส.ป.ก./สป.อก. 

139 

163 

65/2* 

549 

192 

1303/3* 

410 

153 

31 

16 

รวมทั้งสิ้น  
3,021/5* โครงการ 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ดส. ก.พ.ร. 

กกจ./กวก./สทอภ. สป.อก. 
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V01  
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

V04 การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

V02 สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

V03 ภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนราชการ  
ทุกระดับ 

F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เก่ียวกับ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์เพ่ือสร้างคนดีคนเก่ง
ในภาครัฐ 

สว./สลค./กพ./ตร./กรมอนามัย/DTAM/อย./พส./พก./
สป.รง./สปส./ส.ป.ก. 

F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีส าเร็จรูปท่ีน ามาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

สลน./ตร./รฟม. 

F0201 ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กพ./สลน./ตร./DTAM/อย./ดย./พส./สค. 

F0202 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ 

สว./ตร. 

F0203 ทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สลน./ตร./รฟม./DTAM/สป.วธ./สป.พม./สค./ส.ป.ก. 

F0301 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สว./สป.กห./ตร./กรมอนามัย/สป.วธ./ทช./สป.พม./พก. 

F0302 ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจในการด าเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ตร./กรมอนามัย 

F0401 กลไกและเครื่องมือการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ 
ตร./รฟม./กรมอนามัย/DTAM/กพร. 

F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการน าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างให้บุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่ง 
ตร./กรมอนามัย/DTAM/อย./พส./กรมสรรพากร/สป.กค./สมอ./กสอ. 
 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย                       บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  
               มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

200501 
2562 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

2563 2564 

บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างาน
เพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง         
มุ่งมั่น และเป็นมือ

อาชีพ 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย F0303 ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

สลน./ตร./กรมอนามัย/ทช./พส. 

F0304 ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
ทบ./สป.กห./กพ./ป.ย.ป./ตร./กรมอนามัย/สป.วธ./สปส./
สป.กษ. 

954 

39 

47 

99 

140 

41 

171 

23 

3 

7 

360 

รวมทั้งสิ้น 1,884 โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ก.พ.ร. ดส. ก.พ. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลักหรือสนับสนนุ 

กรมสรรพากร สถ./สป.อก. 





ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  : 210101  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

V01 การสร้างการรับรู้  
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V02 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

V03 พัฒนาการบริหารงานภาครัฐและธรรมาภบิาลภาคเอกชน 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101 การปลูกฝังคณุธรรมและจริยธรรม 

สศช./ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / 
สสช. / สอศ. / สว. / สป. / มรย. / สพฐ. / 
สป.สธ. / สค. / สป.รง. / ส.ป.ก. / สปค. / 
อย. / สป.พม. / กรมควบคุมโรค / กสร. / 
มช. / สป.กษ.  

335/2* 

F0102 สื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / ส.ป.ก. 
/ สปค. / อย. / กรมควบคุมโรค / กปส.  
/ สป.ยธ. / พส. 

297 

F0103 หลักสูตรสุจริตทุกภาคส่วน 

ส.ป.ก. / สปค. / อย. / พส. 27 

F0201 ประชานเป็นเครือข่าย และมีส่วนร่วม 
          ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 

กรมพัฒนาชุมชน / พอช / กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
/ ด.ย.  

510/2* 

F0301 กลไกการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

สศช. / สว. / สป.สธ. / สป.รง. / อย. / กรม
ควบคุมโรค / กปส / ตร. / กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก / พส. 

557 

F0302 ระบบการประเมินการปฏิบัตริาชการ/ ITA ที่
ท าให้ เกิดความเข้าใจและเข้าถึงไดง้่าย เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร 

สศช. / สว. / สป.สธ. / สป.รง. / ส.ป.ก. / 
อย. 
/ กรมควบคุมโรค / กสร. / ตร. / ผส. / กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ / กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก / ด.ย. / ป.ป.ช. / พส. 
 

181 

F0303 คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิานของ 
ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สศช. / สว. / สค. / สป.รง. / สปค. / กรม
ควบคุมโรค / กสร. / ตร. / สป.ยธ. / กรมการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก / ปปง. / 
ด.ย. / ป.ป.ช. / พส. / สปอ. 

128 F0304 โครงสร้าง/ระบบที่เอือ้ตอ่การลดการใช้ดลุย
พินิจ 

สศช. / สว. / กรมควบคุมโรค / พส. 

 

3 

F0305 การจัดท าฐานข้อมูลตัวอย่างหน่วยงาน 

สศช. / สว. / กรมควบคุมโรค / พส. 

 

4 

F0306 การสนับสนุน พัฒนาต้นแบบที่ดี  

สศช. / พส. 

 

9 

รวมทั้งสิ้น 
2,067/ 4* 
โครงการ 

ป.ป.ช. ป.ป.ช. ป.ป.ช. 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประชาชน 
มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์

สุจริต 

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

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

ตร. / ป.ป.ช. / พ.ส. / สป.อก.  

F0202 ระบบการเฝา้ระวังและการแจ้งเบาะแส 

กรมควบคุมโรค / ป.ป.ช. / ตร. / 
สป.ยธ. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

12 

F0203 มาตรการคุ้มครองพยานและการแจ้งเบาะแส  

สศช. / สว.  4 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  : 210102   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

V01 การปลูกจิตส านึก 
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V02 การพัฒนาระบบราชการ 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101 การปลุกจิตส านึกไม่ตดิสินบน 

กกต. / สผ. / สป.กห. / กพร./ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา / ตร. / กรมอนามัย / สถ./ 
สป.กค. / สป.รง. / สปอ. 

37 

F0102 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
และการปฏิบตัิงานของภาครัฐ 

สตง. / ป.ป.ช. 186 

F0103 การสร้างกระแสสังคมต้านทุจริต 

ป.ป.ช / สป.กษ. 16 

F0104 ภาคประชาชนมีศักยภาพในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น 

สตง. / ป.ป.ช 

 

4 

F0105 การปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

ป.ป.ช. /  สป.กห. / ตร. / กรมอนามัย / สถ. / สปส. 48/1* 

F0106 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สผ. /  สป.กห. / ก.พ. / สลน. / กรมอนามัย / กรมสรรพากร 
สป.กค. 

236 

F0201 มาตรการลดการแทรกแซง 

กกต. / ป.ป.ช. /  สป.กห 7 

F0202 การลดการใช้ดุลพินจิ 

ป.ป.ช. / ตร. / สถ. / สปอ. 39 

F0203 การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส  

สตง. / กกต. / ป.ป.ช. / สผ. / ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา / ตร. / สถ. /สปอ. 

 

55 

F0204 การประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

สตง. / กกต. / ป.ป.ช. / สผ. /  สป.กห. / ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา / สลน./ ตร. / สถ. /สปอ.  
/ สป.กษ. 
 

55 

F0205 ระบบและกลไกการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

กกต. / ป.ป.ช. / สผ. / ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา / สลน. / ตร. / สถ. / สปอ.  

294
/1* 

F0206 กฎหมายได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

14 

F0207 การยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

26 

F0208 การบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 

สตง. / กกต. / สผ. / ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา / ตร. / กรมอนามัย / สถ. /สปอ. 
 

8 

F0209 ความโปร่งใสในการคดัเลือกคณะกรรมการที่เป็น
กลไกตรวจสอบ 

กรมอนามัย 0 

รวมทั้งสิ้น 
982/ 2* 
โครงการ 

ป.ป.ช. ป.ป.ช. ป.ป.ช. 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบ

ลดลง 

V03 การลงโทษ 

F0301 บทลงโทษที่เหมาะสม 

 สป.กห. / สถ. / สป.กษ. 1 

F0302 การปฏิบัติงานที่รวดเร็วไม่เลือกปฏิบตัิ 

 สป.กห. / DSI 4 

F0303 บทลงโทษหัวหน้าส่วนราชการกรณีการ
ด าเนินการทางวินยัล่าช้า 

0 

F0304การติดตาม เร่งรัด ทรัพย์สินคืน เป็นของแผน่ดนิ 

 สป.กห. / สปง.  5 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

ป.ป.ช. / กรมราชทัณฑ ์กพ. / สป.รง.  

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



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทย่อย : 21.2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย : 210201   การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

V01 ประสิทธิภาพบุคคล 

Va
lu

e 
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V02 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

V03 กระบวนการตรวจสอบ/ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง การตรวจค ากล่าวหา  

V04 เครื่องมือ 

V05 กฎหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

รวมทั้งสิ้น 
136/ 1* 
โครงการ 

ปี 2564 

F0101การเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ  

ป.ป.ช. / ต.ร. 67/1* 

F0102 เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้และคณุธรรม 

สตง. / ป.ป.ช. / ก.พ. / ต.ร. 8 

F0202 พยานหลักฐาน/พฤติการณ/์องคป์ระกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ 

สตง. / ป.ป.ช. / ต.ร. / DSI 3 

F0201 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ 
          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผูถู้กกล่าวหา 

สตง. / ป.ป.ช. / ต.ร. / DSI 10 

F0301 มาตรการและกลไก  

ป.ป.ช./ ต.ร. 3 

F0302 คู่มือการด าเนนิการ 

ป.ป.ช. / ต.ร. 0 

F0303 มาตรฐานทางวินัย 

ก.พ. / ต.ร. / สถ. 2 

F0304 การให้ค าปรึกษา 

ป.ป.ช. / ต.ร. 0 

F0401 ระบบดิจิทัล (ฐานข้อมูล/AI/KM งานคดีและ
สอบสวน)  

ศย. / สตง. / ป.ป.ช. / ต.ร. / DSI 5 

F0402 ระบบติดตามและประเมินผล 

ป.ป.ช. 4 

F0403 ช่องทางร้องเรียน 

สผผ. / สตง. / สลน. 5 

F0404 มาตรการและกลไก  

13 

F0501 ข้อกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว ได้รับการประเมิน 
แก้ไข และ ปรับปรุง 

สตง. 9 

F0502 การบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างจริงจัง 

ปปง. / DSI 7 

ป.ป.ช. ป.ป.ช. ป.ป.ช. 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่

เลือกปฏิบัต ิ

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

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สผผ. / กพ. 





V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีกฎหมายท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน 
 

V03 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

V01 กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

 F0101  การก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินกฎหมาย 
 F0102  การค านึงถึงสภาพปัญหา 
 F0103  หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน 

V02 กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 

 F0201    ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เฉพาะดา้น 
  ที่เกี่ยวข้อง 

 F0202   สภาพปัญหา/สภาพแวดล้อม 
 F0203  การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน 

  เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
 F0204 การประเมินความคุ้มค่าของกฎหมาย 

V03 การรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

 F0301   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 F0302   ช่องทางการเข้าถึงกฎหมาย 

  ที่หลากหลาย 
 F0303  การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย : 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์  
   จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง    

 F0401  การศึกษาแนวโน้มกฎหมาย 
 F0402  การเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมาย 
 F0403  ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

  กับการบังคับใช้กฎหมาย 

 F0404  การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 F0405  สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
 F0406  เป้าหมายและนโยบายของรัฐ 

 

กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ

พัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่ง
ให้ประชาชนในวง

กว้างได้รับประโยชน์ 
จากการพัฒนา

ประเทศโดยท่ัวถึง 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณคา่ 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
Va

lu
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V01 กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

F0101  การก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินกฎหมาย 

F0102   การค านึงถึงสภาพปัญหา 

F0103 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

4 

7 

19/1* 

V02 กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 
 

F0201 ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้อง 

กรมบัญชีกลาง / ส.อ.ท. / ส านักงาน กขค.  

F0202  สภาพปัญหา/สภาพแวดล้อม 

กรมสรรพากร / ส.อ.ท. / ส านักงาน กขค.  

F0203  

10 

9 

F0204  การประเมินความคุ้มค่าของกฎหมาย 

ส.อ.ท. / ส านักงาน กขค.  

F0301  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / ส านักงาน กขค. / กรมการขนส่งทางบก /  

ส.ป.ก. 

F0302  ช่องทางการเข้าถึงกฎหมายท่ีหลากหลาย 

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / ส านักงาน กขค. / สป.คค. 

F0303  การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

ส.อ.ท. / ส านักงาน กขค.  

19 

4 

4 

F0401  การศึกษาแนวโน้ม 

ส.อ.ท. / ส านักงาน กขค. / สคบ. / กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 5 

20/1* 

6 

F0402  การเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมาย 

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / ส านักงาน กขค. / ส านักงาน ป.ย.ป. / กรมอนามัย / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.ป.ก. 

F0403  ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / ส านักงาน กขค. / สคก. / สป.คค. / กรมศุลกากร 

F0404  การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

F0405  สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย 

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / ส านักงาน กขค. / ดย. / สกธ. 

F0406  เป้าหมายและนโยบายของรัฐ 

ส.อ.ท. / ส านักงาน กขค.  

21 

11 

4 

10 

- 

รวมทั้งสิ้น  
155/2* โครงการ 

ปี 2564 
ยธ. ยธ. สคก. 

กยศ. / สชวท. / สัตวแพทยสภา / สป.มท. / พก. / ส.อ.ท. / สป.ยธ. / 
ส านักงาน กขค. / ตร. / ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ / ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม / ส านักงาน กกต. / ส านักงาน ป.ป.ช. / สผ. / สศช. / 
สทนช. / สป.กก.  

สศค. / กสร. / กรมการขนส่งทางบก / สคก. / สป.มท. / พก. / ส.อ.ท. / 
สป.ยธ. / ส านักงาน กขค. / ตร. / กรมอนามัย / สกธ. 

กรมอนามัย / ส.อ.ท. / สป.ยธ. / ส านักงาน กขค. / ตร. / สคก. / DTAM 
/ กรมการขนส่งทางบก 

การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านเพ่ือให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  
พก. / ส.อ.ท. / สป.ยธ. / ส านักงาน กขค.  

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / ส านักงาน กขค. / ตร. / ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ / ส านักงานศาลยุติธรรม / ส านักงาน กกต. / ส านักงาน ป.ป.ช. / สผ. / 
สศช. / สทนช. / สป.กก. / สตง. / สคก. / สมช. / สป.อก. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

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

สปน. กรมควบคุมโรค / กรอ. 



V01 การรับรู้กฎหมาย 

 F0101   ข้อมูลพื้นฐานของกฎหมาย 
 F0102  การเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
  เกี่ยวกับกฎหมาย 
 F0103 มาตรกา รกา ร เ ข้ า ถึ ง กฎหมายที่ เ อ้ื อต่ อ

ประชาชน 
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V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

  V02 ศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย 

 F0201 องค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
 F0202  จริยธรรม/จรรยาบรรณของผู้บังคับใช้ 
 F0203  การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
 F0204  การพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย 

  ให้มีประสิทธิภาพ 

V03 การบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

 F0301  การลดระยะเวลาและขั้นตอน 
 F0302  กลไกการจัดการข้อเรียกร้อง 
 F0303  การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

 

 F0401  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
 F0402  ระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย 
 F0403  สื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมายแผนบท
ย่อย 

การปฏิบัติตาม 
และการบังคับใช้
กฎหมายมีความ

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ  

และเป็นธรรม 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

เป้าหมาย : 220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม   

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
 

V03 การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
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e 
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V02 ศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย 
 F0201  องค์ความรู้ด้านกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / ตร. / DSI / ส.อ.ท. 

F0202  จริยธรรม/จรรยาบรรณของผู้บังคบัใช้ 

ส านักงาน กขค. / ตร. / DSI / ส.อ.ท. 

F0203 การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / อส. / ตร. / กคส. / กบค. / ส.อ.ท. 

3 

- 

F0204  การพัฒนาศักยภาพผูบ้งัคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน กขค. / ตร. / DSI / ส.อ.ท. 

F0301  การลดระยะเวลาและขั้นตอน 

F0302  กลไกการจัดการข้อเรียกรอ้ง 

ส านักงาน กขค. / ส านักงาน ป.ป.ช. / ตร. / ส านักงาน ป.ป.ท. / DSI / ส.อ.ท. 

F0303  การสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 

CAAT / ส านักงาน กขค. / ตร. / DSI / สป.ยธ. / กบค. / ส.อ.ท. 

22 

2 

8 

F0401  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน กขค. / DSI / สป.ยธ. / ส.อ.ท. 7 

4 

F0402  ระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย 

ส านักงาน กขค. / ตร. / กคส. / DSI / ส.อ.ท. 

F0403  สื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / ตร. / DSI / กบค. / ส.อ.ท. 

1 

11 

3 รวมทั้งสิ้น  
68 โครงการ 

ปี 2564 

- 

V01 การรับรู้กฎหมาย 

F0101  ข้อมูลพื้นฐานของกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / DSI / ส.อ.ท. 

F0102   การเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / ตร. / กรมควบคุมโรค / DSI / กบค. / ส.อ.ท. 

F0103 มาตรการการเข้าถึงกฎหมายที่เอื้อตอ่ประชาชน 

ส านักงาน กขค. / ตร. / DSI / ส.อ.ท. 

- 

15 

3 

ยธ. ยธ. ยธ. 

ส านักงาน กขค. / ตร. / DTAM / กคส. / DSI / ส.อ.ท. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

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

ส านักงาน ป.ป.ส. กรอ. 



V01 ข้อมูลกฎหมาย 

 F0101  สาระส าคัญของกฎหมาย 
 F0102  การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 F0103  การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 
 F0104  การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
 F0105  การก าหนดหลักเกณฑ์การน ากฎหมายไปใช้ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

 F0301  สื่อประชาสัมพันธ์ 
 F0302  ความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย 
 F0303  ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 

V02 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

 F0201  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
 F0202  เครือข่ายชุมชน 
 F0203  การติดตามสถานะของกฎหมาย 
 F0204  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 F0205  การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงกฎหมาย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย 

ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา 
กฎหมาย 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เป้าหมาย : 220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย  
ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
Va

lu
e 

Ch
ain

 

V01 ข้อมูลกฎหมาย 

F0101  สาระส าคัญของกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / กคส. / DSI / ส.อ.ท. 

F0102   การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ส านักงาน กขค. / ส.อ.ท. 

F0103 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / อส. / กรมควบคุมโรค / กคส. / 
DSI / สป.ยธ. / สปส. / ส.อ.ท. / สป.อก. 

V02 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
 

V03 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย 

F0104 การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

ส านักงาน กขค. / ส.อ.ท. 

F0105 การก าหนดหลักเกณฑ์การน ากฎหมายไปใช้ 

 ส านักงาน กขค. / ส.อ.ท. 

F0201  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

CAAT / ส านักงาน กขค. / สว. / กรมควบคุมโรค / 
DTAM / DSI / สป.ยธ. / ส.ป.ก. / ส.อ.ท. 

F0202   เครือข่ายชุมชน 

ส านักงาน กขค. / DSI / ส.อ.ท. 

F0203 การติดตามสถานะของกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / ส.อ.ท. 

F0204 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

ส านักงาน กขค. / ตร. / กรมควบคุมโรค / กบค.  
/ ส.อ.ท. 

F0205 การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเปน็ช่องทางการเข้าถึง
กฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / กบค. / ส.อ.ท. 

F0301  สื่อประชาสัมพันธ์ 

ส านักงาน กขค. / ตร. / กบค. / สปส. / ส.อ.ท. 

F0302  ความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย 

ส านักงาน กขค. / ส.อ.ท. 

F0303 ระบบฐานข้อมูลเดียวกนั 

ส านักงาน กขค. / ตร. / ส.อ.ท. 

ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น  
45 โครงการ 

2 

18 1 

11 

- 

2 

18 

1 

1 

- 

1 

2 

3 

3 

ยธ. ยธ. ยธ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

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

ส านักงาน ป.ป.ส. 



V01 การเคารพสิทธิและเสรีภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 F0101 การให้ความรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน 
  ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 F0102   การสร้างเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม 
  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
 F0103 การเสริมสร้างจิตส านึก และปลูกฝัง 
  ทัศนคติที่ดีเพื่อให้สังคมสงบสุข 
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lu

e 
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V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน 

 F0401 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากร 
 F0402 การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่าเทียมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 F0403 ระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของกระบวนการ 

  ยุติธรรมให้มีความท่ัวถึง 

V02 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 F0201 ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
  ที่หลากหลาย 
 F0202 การให้ความช่วยเหลือประชาชน 

  ทุกฝ่ายในการด าเนินคดี 
 F0203 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 F0204 มาตรฐานการให้บริการงาน 
  ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 F0205 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

V03 การพัฒนาระบบงานยุติธรรม 

 F0301 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการ
      ยุติธรรม 

 F0302 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 F0303 การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด 
 F0304 หลักเกณฑ์การประกนัตัวและปลอ่ยตัว 

  ชั่วคราวท่ีเป็นมาตรฐาน 
 F0305 การพัฒนากระบวนการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท 
 F0306 การร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ 
 F0307 การพัฒนาระบบงานสบืสวน สอบสวน 

  ท่ีรวดเร็วและเป็นธรรม 
 F0308 การพัฒนากระบวนการยตุิธรรมเชิง

สมานฉันท์ 
 F0309 การพัฒนากระบวนการยตุิธรรมตามหลัก

สากล 

 F0404 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
 F0405 การมีช่องทางการติดต่อและติดตามกระบวนการยุติธรรม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

การอ านวย 
ความยุติธรรม  

มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง 

เป็นธรรม  
และปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เป้าหมาย : 220201 การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบตัิ   ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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lu

e 
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V01 การเคารพสิทธิและเสรีภาพผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

F0101 การให้ความรู้สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง F0102 การสร้างเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล F0103  การเสริมสร้างจิตส านึก และปลูกฝังทัศนคติท่ีดีเพ่ือให้สังคมสงบสุข 

V02 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

F0201  ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีหลากหลาย 

F0202  การให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกฝ่ายในการด าเนินคดี 

F0203  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

F0204  มาตรฐานการให้บริการงานด้านกระบวนการยุติธรรม 

F0205  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 

V03 การพัฒนาระบบงานยุติธรรม 

F0301 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการ 
 ยุติธรรม 

F0304  หลักเกณฑ์การประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราว 
 ท่ีเป็นมาตรฐาน 

F0307  การพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวน  
 ท่ีรวดเร็วและเป็นธรรม 

ตร. / DSI  

F0302  การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ F0305  การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
F0308  การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

F0303  การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด F0306  การร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ 

ตร. / สป.ยธ. 

F0309  การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ านวยความยุติธรรม 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

F0401  การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพ
 บุคลากร 

F0402  การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่าเทียมและเคารพ
 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

F0403   ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูล 
 ของกระบวนการยุติธรรมให้มีความท่ัวถึง 

F0404  การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม    

ตร. / กคส. / สป.ยธ. / สกธ. 

F0405  การมีช่องทางการติดต่อและติดตามกระบวนการยุติธรรม 

ตร. / สป.ยธ. รวมทั้งสิ้น  
652/8* โครงการ 

25/3* 18 27/1* 

44 

18 

31 

32 

11 

68/3* 

28 

55 

3 

6 

4 

15 

14 

135/1* 

74 4 22 

15 3 

ปี 2564 
ยธ. ยธ. ยธ. 

ส านักงานศาลปกครอง / กคส. / สป.ยธ. / ส.อ.ท. กคส. / สป.ยธ. / กบค. / ส.อ.ท. / กรมคุมประพฤต ิ 

ส านักงานศาลปกครอง / อส. / ตร. / กคส. / DSI / 
สป.ยธ. / กบค. / ส.อ.ท. 

กคส. / สป.ยธ. / ส.อ.ท. / สกธ.  

ตร. / กคส. / DSI / สป.ยธ. / ส.อ.ท. / อส. 

ตร. / กคส. / ส.อ.ท.   

ตร. / กคส. / สป.ยธ. / กบค. / ส.อ.ท.  

กคส. / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / DSI / 
สป.ยธ. / ส.อ.ท. / สป.อก. 

ตร. / กรมราชทัณฑ์ / กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน / 
สถาบันนิติวทิยาศาสตร์ / สป.ยธ. / กบค. / กรมคุมประพฤติ / 
สกธ. 

ตร. / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

กรมราชทัณฑ์ / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
/ สป.ยธ. / กรมคุมประพฤติ 

ตร. / กคส. / กบค. 
ตร. / สป.ยธ. / กบค.  

ตร. / กคส. / กรมราชทัณฑ์ / TIJ / สป.ยธ. / 
สกธ.  

ส านักงานศาลปกครอง / ตร. / กคส. / สป.ยธ. 
/ กบค. / อส. 

ส านักงานศาลปกครอง / ตร. / กคส. / กรมราชทัณฑ์  
/ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / สป.ยธ. / กบค. / สกธ. 

ส านักงานศาลยุติธรรม / ตร. 

ตร.  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

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

ส านักงาน ป.ป.ส. สผผ. 





ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย         ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 230101 

/ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและ

บริการ  
สร้างมูลค่าเพ่ิม

สูงขึ้น 
จากการวิจัย 

และนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากปัจจุบัน 

V01 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม 

 

V02 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

V03 การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย ์

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101 คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยได้รับการยอมรับ  

F0102 สมรรถนะก าลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่ง
อนาคต  

F0103 โครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์
ตามความต้องการ 

F0101 คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไดร้ับการยอมรับ  

สศช./ส.อ.ท./วช./มมส./มว./มฟล./ม.อ./มทร. 
รัตนโกสินทร์/มช./มจพ./มจ./มทร.สุวรรณภูมิ 

35 

F0102 สมรรถนะก าลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปา้หมาย
แห่งอนาคต  

สศช./ส.อ.ท./มมส./มว./ม.อ./สอวช./มจพ./มจ. 16 

F0103 โครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ตามความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

สศช./กกพ./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มทร. รัตนโกสินทร์/
สถาบันวิทยาลัยชุมชน/มช./มข./มทร.สุวรรณภูมิ 

88 

F0201 สมรรถนะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

สศช./สอน./ส.อ.ท./มทร.พระนคร/มมส./มว./ม.อ./
มจพ. 

3 

F0202 นวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและนวัตกรรมแบบ
เปิดในภาคเอกชน 

สศช./สป.คค./สวก./สอน./กพร./ส.อ.ท./มมส./มว./
ม.อ./มทร. รัตนโกสินทร์/NIA/สอวช./มทร.ธญับุร/ีมจ./
มทร.สุวรรณภูมิ 

10 

F0203 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล หุ่นยนต์ ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

สศช./สป.คค./ส.อ.ท./มมส./มว./ม.อ./มทร. 
รัตนโกสินทร์/สวทช. /มช./มร.อด./NIA/จฬ./มจพ./
มทร.ธัญบรุี/มทร.สุวรรณภูมิ 

0 

F0301 การต่อยอดธรุกิจที่เกิดจากงานวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก 

สวอ./สศช./DTAM/สป.วธ./ธร./สอน./ส.อ.ท./มท
ร.พระนคร/มมส./มฟล./ม.อ./มทร. รัตนโกสินทร์/
สดร./มช./มร.อด./มข./มจพ./มทร.ธญับุรี/มทร.
สุวรรณภูมิ/สศท. 

16 

F0302 การวิเคราะห์และทดสอบเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการ 

สวอ./สศช./วว./สป.วธ./ส.อ.ท./มมส./มว./
สทอภ./ม.อ./วศ./มทร. รัตนโกสินทร์/สทน./
สวทช. /มจพ./มจ./มทร.สุวรรณภูมิ/สศท. 

7 

F0303 ช่องทางการตลาดนวัตกรรม 

สวอ./สศช./สป.วธ./ส.อ.ท./ม.อ./มทร. 
รัตนโกสินทร์/NIA/สศท. 

3 

F0401 ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นแนว
หน้าของไทยกับนานาชาต ิ

สศช./ส.อ.ท./มมส./มว./ปส./ม.อ./NIA/ 2 

F0402 เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถแทนทีเ่ทคโนโลยีเดมิ  

สศช./กปศ. /สอน./ส.อ.ท./มมส./มว./ม.อ./
มทร. รัตนโกสินทร์/มช./มร.อด./มข./มทร.
ธัญบุรี/มทร.สุวรรณภูมิ/ 

7 

F0403 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 

สศช./กปศ. /ส.อ.ท./มมส./มว./ปส./ม.อ./
มทร. รัตนโกสินทร์/สวทช. / 

2 

F0501 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม ่BCG 

สศช./กรมควบคุมโรค/สปอ./ส.อ.ท./วช./มมส./มจพ. 1 

F0502 สิทธิประโยชน์ทางภาษี/นโยบาย 

สศช./BOI/ส.อ.ท./มทร.สุวรรณภูมิ 0 

F0503 เครือข่ายความร่วมมือ/พันธมติรทางธุรกิจ 

สศช./สป.คค./ส.อ.ท./มทร.สุวรรณภูมิ 3 

F0504 การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโจทย์ท่ีท้าทายเพ่ือเป็นผู้น าในตลาด 

สศช./ส.อ.ท./วช./NIA 0 

F0505 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

สศช./กรมควบคุมโรค/ส.อ.ท./มว./ม.อ./สอวช./มทร.สุวรรณภูมิ 3 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

รวมทั้งสิ้น  
 196 โครงการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม** /วว.** 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก Y1 

อว. อว. 
 

อว. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สทอภ. 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย                วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 230102 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรม

เพ่ิมขึ้น 

V01 ผู้ประกอบการ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน่
วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินวิสาหกิจนวัตกรรม 

V02 ระบบนิเวศนวัตกรรม V03 การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย์ 

V04 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ่ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101 ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

สศช./กปศ./ส.อ.ท. /มมส./ม.อ./มร.อด./สอวช./มจ. 14 

F0102 บุคลากรด้านวิจัยที่ยกระดับเปน็ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน้
และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม  

สศช./ส.อ.ท. /มมส./ม.อ./NIA/มทร.ธญับุร/ีมจ. 1 

F0103 วิสาหกิจ Startups/Spin off ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

สศช./ส.อ.ท. /ม.อ./มช./มร.อด./มจพ./มจ. 1 

F0301 การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหส้ามารถไป
พัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจได้ 

สศช./ส.อ.ท. /มทร.พระนคร/มว./มฟล. /ม.อ./
มรท./มช./สอวช./มจพ./มร.ชม./มทร.ธญับรุี/มจ. 

12 

F0302 องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยที่มีการถ่ายทอด
ในระดับพ้ืนที่และชุมชน 

สศช./อพวช./กปศ./ส.อ.ท. /มทร.พระนคร/มว./
สทอภ./มฟล. /สจล./ม.อ./มสธ./สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน/สทน./มรท./มช./มร.อด./มร.ลป./มจพ./มร.
ชม./มทร.ธญับุร/ีมจ. 

21 

F0303 โอกาสในการน าวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมออกสู่ตลาดหรือ
เชิงพาณิชยท์ัง้ในและต่างประเทศ 

สศช./ส.อ.ท. /สทอภ./ม.อ./มรท./มช. 8 

F0201 พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมและเหมาะสมต่อ
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย 

สศช./ส.อ.ท. /ม.อ./มร.อด./สอวช./มจ. 6 

F0202 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน รองรับการให้บริการที่เพียงพอ 

สศช./ส.อ.ท. /มว./ม.อ./สทน./มร.อด./มจ. 4 

F0203 ความร่วมมือในพ้ืนที่และการสนับสนุนการเขา้ถึงความ
ช่วยเหลือที่จ าเปน็ 

สศช./ส.อ.ท. /มทร.พระนคร/มจ. 2 

F0204 การเชื่อมโยงระบบนเิวศนวัตกรรมในประเทศกับ
ต่างประเทศ 

สศช./ส.อ.ท. /มว./สอวช. 0 

F0401 กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของวิสาหกิจ 

สศช./ส.อ.ท. /มมส./ม.อ./มรท./มช./มร.อด. 7 

F0402 นวัตกรรมส าหรับการด าเนนิวิสาหกิจตามโจทย์
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

สศช./ส.อ.ท. /มมส./มว./ม.อ./มร.อด./
มจพ./มทร.ธัญบุร ี

7 

F0501 กฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินวิสาหกิจนวัตกรรม การเป็นนักลงทุน ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจรายใหม่  

สศช./ส.อ.ท. /สอวช. 0 

F0502 มาตรการและแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี/การส่งเสริมการลงทุน/การส่งออกท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจก้าวกระโดด  

สศช./ส.อ.ท. /สอวช. 1/1* 

F0503 ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ การก าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดท่ีส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ  

สศช./ส.อ.ท. /สอวช. 1 

F0504 นโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มความต้องการสินค้านวัตกรรมจากวิสาหกิจ 

สศช./ส.อ.ท. /NIA 0 

F0505 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับวิสาหกิจ
ในกลุ่มเป้าหมาย 

สศช./ส.อ.ท. /มว. 0 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

รวมทั้งสิ้น  
 85/1* โครงการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม**/ 
วว.** 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก Y1 

หน่
วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

อว. อว. 
 

อว. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สทอภ. 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
เป้าหมาย          คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชงิสงัคม 230201 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คุณภาพชีวิต 
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
และความเสมอ
ภาคทางสังคม

ได้รับการ
ยกระดับเพ่ิมขึ้น 
จากผลการวิจัย

และพัฒนา
นวัตกรรม 
เชิงสังคม 

V01 การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม
เพ่ือสังคม 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

V02 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

V03 การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101 การบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางสังคม  

กรมอนามัย/คส./วช./ม.อ./มรท./มช./มข./มทร.ธญับุรี/มทร.อีสาน/
มจ./NIDA/มรย./มทร.ศรีวิชัย 

9 

F0102 การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยป์ัญหาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดทกุช่วงวัยอย่างตรงจุด 

ตร./กรมควบคุมโรค/กรมการแพทย์/กรมอนามัย/DTAM/คส./ดย./
สป.พม./ผส./สวพส./สวก./วช./มว./มฟล./ม.อ./มรท./มช./สอวช./
มร.ลป./มข./มจพ./มร.ชม./มทร.อสีาน/มจ./NIDA/มรย./มทร.ศรี
วิชัย 

156 

F0201 เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก และความพร้อมการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยอยูร่่วมกันในสังคมอยา่งมคุีณภาพ  

กรมการแพทย์/สป.พม./พก./วช./มว./มรท./มช./มข./มทร.ธัญบรุี/
มทร.อีสาน/มจ./มรย./มทร.ศรีวิชัย 

18 

F0202 นวัตกรรมเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  

กรมการแพทย์/สป.พม./วช./ม.อ./มรท./มข./มทร.ธญับุร/ีมจ./NIDA/
มรย./มทร.ศรีวิชัย 

2 

F0203 นวัตกรรมทั่วถึง ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความเหมาะสมทั้งดา้นคุณภาพและราคา 

กรมการแพทย์/วช./มจ./มรย./มทร.ศรีวิชัย 0 

F0301 ช่องทางเพ่ือน านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาด้านสังคม 

กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/คส./สป.พม./พก./วช./ม.อ./มรท./
มทร.อีสาน/มรย./มทร.ศรีวิชัย 

12 

F0302 นโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม  

สถาบันพระปกเกล้า/กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/สวช./สป.พม./
ผส./วช./มรท./NIA/มข./NIDA/มรย. 

29 

F0303 ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคม  

วช./มรท./NIA/มจ./มทร.ศรีวิชัย 5 

F0401 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

กรมอนามัย/DTAM/คส./สป.รง./วช./มว./มรท./สอวช./มข./มทร.ธญับุร/ีNIDA/มรย./มทร.ศรีวิชัย 35 
F0402 ความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือขา่ยทัง้ภายใน ภายนอก สถาบันการศึกษา และความต้องการพ้ืนที่ รวมทั้งเครือข่าย
แหล่งทุน 

กรมอนามัย/คส./พก./สค./วช./มว./ม.อ./มรท./สอวช./มข./มจพ./มทร.ธญับุร/ีมทร.อีสาน/NIDA/มรย./
มทร.ศรีวิชัย 

2 

F0403 การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือใหก้ารพัฒนานวัตกรรมตอบโจทยแ์ละน าไปใช้ในการพัฒนาสังคมได้ตรงจุด 

กรมอนามัย/สป.พม./วช./ม.อ./มรท./มข./มรย./มทร.ศรีวิชัย 3 
F0404 การบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเชื่อมโยงแนวนโยบายกับนวัตกรรมการพัฒนาเพ่ือสังคม 

กรมอนามัย/สป.พม./วช./มว./ม.อ./มรท./มข./มทร.อสีาน/มรย./มทร.ศรีวิชัย 9 

รวมท้ังสิ้น  
 280 โครงการ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ**/ 
วว.** 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก Y1 

อว. อว. 
 

อว. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย               การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่งยัง่ยนืเพ่ิมขึ้น 230301 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การประยุกต์ใช้
ความรู้

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใน
การเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมลูค่าของเศรษฐกิจสีเขียว 

แ 

V04 การน าไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 

แ 

V03 โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว 

แ 

V02 การพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว 

แ 

V01 องค์ความรู้ เทคโนโลย ี
นวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

F0101 องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางบก 
ทางน้ าทางทะเล ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ 

อพวช./อ.ส.พ./ส.อ.ท./ปส./ม.อ./สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน/สทน./มช./มร.อด./มร.ชม.  

53/1* 

F0102 เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส.อ.ท./วช./มทร.พระนคร/มมส./มว./ปส./ม.อ./มช./
มร.อด./สอวช./มร.ลป./มก. 

7 

F0301 ฐานข้อมูลวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ส.อ.ท./มมส./ปส. 3 

F0302 ก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 

ส.อ.ท./มก./มจ./NIDA/มทร.ตะวันออก 0 

F0303 โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 

ส.อ.ท./มว./NIDA/มทร.ตะวันออก 2/1* 

F0201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 

ส.อ.ท./มว./ม.อ./มช./มร.อด./มจพ./มจ. 6 

F0202 การผลิตและการบริโภคแบบคาร์บอนต่ า และลดการเกิด
ของเสีย  

ส.อ.ท./มว./สวทช./มก./มจ. 0 

F0203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มม/ส.อ.ท./มมส./มว./มจ. 3 

F0204 รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ส.อ.ท./มมส./ม.อ./สทน./มร.อด./มจ./มทร.ตะวันออก 7 

F0401 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ส.อ.ท./มมส./มว./สทอภ./ มฟล./ม.อ./มช./มร.อด./
มจพ./มจ. 

2 

F0402 การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อประยุกต์ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

อ.ส.พ./ส.อ.ท./วช./มทร.พระนคร/มจพ./มจ. 5 

F0403 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
สีเขียว  

ส.อ.ท./มว./สจล./ม.อ./มร.อด./สอวช./มจพ./มจ. 1 

F0404 มาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียว 

ส.อ.ท./สอวช. 1 

F0501 แรงจูงใจส าหรับการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ส.อ.ท./มมส./มจ. 0 

F0502 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในท้องถ่ินในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียว 

ส.อ.ท./วช./สอวช. 0 

F0503 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว  

สพภ./ส.อ.ท. 0 

F0504 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ของ
เศรษฐกิจสีเขียว 

ส.อ.ท./สอวช./NIDA 3 

รวมทั้งสิ้น  
93/2* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก Y1 

อว. อว. 
 

อว. 

สพภ./สทอภ. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
เป้าหมาย         ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 230401 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี 
ขีดความสามารถ
ของเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ด้าน

ทัดเทียมประเทศ
ที่ก้าวหน้า 
ในเอเชีย 

V01 การท าวิจัยพ้ืนฐาน 
และการวิจัยช้ันแนวหน้า 

Va
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e 
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V02 นักวิจัยอาชีพ 
V03 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 

นวัตกรรมแห่งอนาคต 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน 

ปี 2564 

F0101 การวิจัยพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

ตร./สป.วธ./กปศ./วช./มมส./มว./ม.อ./มรท./สวทช./สดร./มช./
มจพ./มร.ชม./มจ. 

179 

F0102 การวิจัยชั้นแนวหน้า โดยเน้นสาขาทีเ่ป็นจุดแข็งของประเทศ สาขาที่ท้า
ทายเพ่ือปอ้งกันภัยคุกคาม รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสเพ่ืออนาคต  

ตร./สวช./มมส./มว./สทอภ./มฟล./ม.อ./มจ. 30/2* 

F0103 มาตรฐานงานวิจัยระดับสากล และการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาต ิ

กปศ./มมส./สทอภ./ม.อ./มรท./มช./มจพ./มจ. 54 

F0201 การผลิต พัฒนา บุคลากรวิจัยขั้นพ้ืนฐานและแนวหน้า 

สศช./ตร./สวก./มทร.พระนคร/มมส./มว./สทอภ./ม.อ./สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน/มรท./มช./มร.ชม./มทร.ธัญบุร/ีมจ. 

29 

F0202 ทีมวิจัยท่ีเป็นเลิศ สามารถรองรับและต่อยอดเป็นผู้น าเทคโนโลยี  

สศช./สวก./มมส./มว./สทอภ./ม.อ./มจพ./มจ. 2 

F0203  การดึงดูดนักวิจัยและผู้เช่ียวชาญชั้นเลิศจากต่างประเทศ 

สศช./ตร./มมส./มว./ม.อ./มรท./มทร.ธัญบุร/ีมจ. 19/1* 

F0401 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ศูนย์วิจัย เพ่ือพัฒนางานวิจัยและใช้โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกัน  

สศช./ตร./รฟม./มมส./มว./มฟล./ม.อ./มรท./มช./มจพ./มทร.ธญับุร/ีมจ. 15 

F0402 การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน  

สศช./รฟม./มมส./ม.อ./มรท./สอวช./มจ. 0 

F0403 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานวิจัย  

สศช./วช./มมส./ม.อ./มรท./สอวช. 2 

F0404 การแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับต่างประเทศ และการสร้างโอกาสการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ  

สศช./อพวช./มทร.พระนคร/มมส./ม.อ./มรท. 12 

F0405 กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสร้างกลไกการทดลองนวัตกรรม  

สศช./มมส./สอวช. 0 

F0406 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ 

สศช./มมส./มว./ม.อ./มรท. 22/1* 

F0301 เทคโนโลยีฐานส าคัญทีต่อบโจทยก์ารพัฒนาประเทศทางการวิจัยและการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

สศช./ตร./กปศ./ส.อ.ท./มมส./มว./ม.อ./มรท./สวทช./สดร./สอวช./มจพ. 2/2* 

F0302 เทคโนโลยีงานวิจัยค้นพบใหม่และนวัตกรรมต้นแบบ 

สศช./กปศ./ส.อ.ท./มมส./มว./สจล./ม.อ./มช./มทร.ธญับุร ี 15/1* 

F0303 การถ่ายทอดและการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง 

สศช./ส.อ.ท./มทร.พระนคร/มมส./มว./ม.อ./มรท./สดร./มจพ. 0 

รวมทั้งสิ้น  
381/7* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก Y1 

อว. อว. 
 

อว. 

สทอภ. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมาย               จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 230501 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

จ านวน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่
จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ

เพ่ิมขึ้น 
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e 
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V04 บุคลากร 

V01 โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ  V03 มาตรฐานการวิจัย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V02 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
ของประเทศ  

ปี 2564 

F0101 ห้องปฏิบัติการ/โรงงานตน้แบบที่มมีาตรฐานและศักยภาพรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมที่ส าคัญ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ/
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี   

สศช./สวช./มว./สทอภ./ปส./มฟล./มอบ./ม.อ./สทน./สดร./
มช./SLRI 

46/3* 

F0102 การบริหารจัดการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เขา้ถึงและใช้ประโยชน์
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ  

สศช./ม.อ./สป.อว. 29 

F0103 ระบบฐานข้อมลูได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอ้มลูนักวิจัย งานวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฐานข้อมูลนักวิจัยและ
งานวิจัย 

วว./ม.อ./สกสว. 192/1* 

F0401 บุคลากรวิจัยที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเชิงสังคมและพื้นที่ 

สศช./ตร./สวทช./มช. 52 

F0402 เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย 

สศช./ ตร./มว./ม.อ./สกสว./สอวช. 17 

F0403  ระบบวางแผนการผลิต ดึงดูดบุคลากรและใช้ประโยชนก์ าลังคนผู้มีศักยภาพสูง และกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมให้มีคุณภาพเทา่เทียมระดบัโลก  

สศช. /ตร./ม.อ. 64 

F0201 การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวัด การก าหนดมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ทดสอบ และการรับรองคุณภาพของประเทศให้ท างานเปน็ระบบเดยีวกัน
และมีความเป็นสากล 

สศช./ตร./ส.อ.ท. /มว./สทอภ./ม.อ./วศ. 20 

F0202 ศักยภาพและความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

สศช./ตร./ส.อ.ท. /มว./ปส./มอบ./ม.อ. 8 

F0301 มาตรฐานหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและหลักวิชาการ และการน าไปใช้  

กปศ./มอบ./สอวช. 36 

F0302 การก ากับ ตรวจสอบและรับรองการรักษามาตรฐานในกระบวนการ
ด าเนินงานวิจัย 

วช./มว./ม.อ. 23/1* 

รวมทั้งสิ้น  
487/5* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก Y1 

อว. อว. 
 

อว. 

สทอภ. /มอบ. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมาย                สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น 230502 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและ

พัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

V01 การพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
 (Innovation-Driven Enterprise) 
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V02 การสร้างแรงจูงใจ 
และการปลดล็อคข้อจ ากัด 

V03 กลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

 F0101 การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดท้ังในและต่างประเทศ  

สศช./ส.อ.ท./มว./NIA 0 

F0102 ระบบนิเวศเพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงกับนักลงทุน 

สศช./ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด. 25 

F0201 กฎหมายเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย 

สศช./ส.อ.ท./สกสว./สอวช. 0 

F0202 มาตรการทางการเงินและการคลังเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

สศช./ส.อ.ท./NIA 1 

F0203 มาตรการเพ่ือดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง 

สศช./ส.อ.ท./สอวช. 12 

F0301 ศักยภาพการจัดการสิทธิเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สศช./ส.อ.ท./สวทช./NIA/สอวช. 2 

F0302 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และการสร้างผู้จัดนวัตกรรม 

สศช./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./สกสว./มช./สอวช./มร.ชม. 53/2* 

F0303 ประสิทธิภาพการจดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

สศช./ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด. 0 

F0304 กลไกการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย และ
ภาคเอกชน  

สศช./อย./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./มช./มทร.พระนคร 3 
F0305 การบริหารจัดการวิจัยและพัฒนานวตักรรมท่ีตอบโจทย์เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ 

สศช./อย./ส.อ.ท./มว./มทร. รัตนโกสินทร์/สกสว./มทร.พระนคร 11 

รวมทั้งสิ้น  
107/2* โครงการ 

วว.** 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก Y1 

อว. อว. 
 

อว. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สวทช. 


