ความสอดคล้องของหน่วยงานกับ
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ประจาปีงบประมาณ 2567
(FVCT AS IS)

แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
สมช.
สมช.
ผลที่คบาดหวั
Workshop
แผนแม่
ทย่อยง:จาก
1.1 การรั
กษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย 010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
V03 กลไกการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม/งานยุติธรรม สืบสวน สอบสวน
V01 การมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
F0301 การอานวยการและการบูรณาการระหว่างภาคีที่เกีย่ วข้อง
ตร.

F0101 จิตสานึก การรับรู้ ความรู้/ทักษะ ความเข้าใจการศึกษา
ตร./สอศ./สกธ.

62

F0102 การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ความเป็นหุ้นส่วนและการบูรณาการการสร้างเครือข่าย
ตร./ปปส./สกธ./สป.ยธ.

Value Chain

F0103 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ช่องทางการรับบริการในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ตร.

9

F0201 ระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยใช้ชีวติ และทรัพย์สิน

34

F0202 ข้อมูลข่าวสาร การนาเสนอข่าว

4
F0203 เศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ของประชาชน
พช.

F0304 งานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช
ตร.
F0305 ระบบสืบสวน สอบสวนที่มีสมรรถนะ
ตร./ปปส.

F0402 การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยรองรับการปฏิบัติงาน
ตร./อส.
F0403 ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน
ตร./สมช./กรมควบคุมโรค/ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)/สนข.

0

F0405 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการบริหารจัดการจราจร
ตร./ขบ.

24

F0406 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ตร./กรมควบคุมโรค/ปปส.
F0407 การเพิ่มทักษะ ความรู้ ปลูกฝังจิตสานึก คุณธรรม จรรยาบรรณ ให้กับบุคลากร
ตร./กสม.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

ปี 2564

28
11
0

3

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

7

F0401 เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สถานที่ และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ
ตร./ปภ./สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
132/3*

F0404 ระบบการขนส่งมวลชน
สนข./ขบ.

F0205 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิคุ้มกันและ ชุมชนเข้มแข็ง

ตร./ปปส./สมช.

F0303 การลดการกระทาผิดซ้า
ตร./กพน./ปปส./สป.ยธ.

14

F0204 การจัดผังเมืองที่เหมาะสม

กทม./สถ./ยผ.

ปี 2562 ปี 2563

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

V02 สภาพสังคม
ตร.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0302 การพัฒนาจุดตรวจ ด่านตรวจและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุม เพื่อลด
โอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ตร.

45

ตร.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
สศช. / กอ.รมน./สป.ศธ.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

15
9

ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

3
7
8
61

รวมทั้งสิ้น
476/3* โครงการ

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง

สมช.

สมช.

แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

V01 การตระหนักรู้ถงึ ความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
5
F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

F0103 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ สถาบันหลักของชาติ
ทอ./สอศ./ยผ./สป.ศธ./พศ./ทบ./บก.ทท./สป.กห./สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
F0104 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตร./พศ./ทบ./บก.ทท/สป.กห./กอ.รมน./มช.

7
232

F0301 การปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

F0302 การพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาให้แก่บุคลากร ทางการศึกษา
สอศ./พศ./สป.ศธ.

พศ./ทบ./สป.กห./บก.ทท./สมช./ตร.

ปี 2563

ปี 2564

27

F0202 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบการละเมิด
ตร./พศ./ทบ./สป.กห./กสทช./ทอ./สมช./สป.ดศ.
F0203 ความเข้มแข็งของหน่วยงานในการบริหารจัดการ
ทบ./สป.กห./สมช.

2
29

40
12

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
F0401 การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส
ตร./สป.กห./สป.ยธ./สป.ดศ.
F0402 การยอมรับและเชื่อมั่นในสถาบันหลักของชาติ
พศ./ทบ./สป.กห./กอ.รมน.
F0403 การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
สอศ./พศ./ทบ./บก.ทท/สป.กห./กอ.รมน./สพฐ.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

ปี 2562

F0201 การบูรณาการการทางานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

50

V03 องค์ความรู้ทางการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
สอศ./สานักงานลูกเสือแห่งชาติ/สพฐ./สป.ศธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V02 กลไกบริหารจัดการ

F0101 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

สอศ./ทบ./มช./บก.ทท./สป.ศธ.

กห.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

ทร./สศช./กรมศาสนา

1

46
64

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

คนไทยมีความ
จงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทย
สูงขึ้น
รวมทั้งสิ้น
515 โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
(01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย 010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

V01 การตระหนักรู้ของประชาชน

65

กกต./สถาบันพระปกเกล้า/สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร/ปค.

กกต./สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1

กกต.

3

สมช./กกต.

5
9
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0303 ระบบราชการมีความโปร่งใส

0

กกต.

ปี 2564

F0302 นโยบาย/มาตรการการบริหารงานที่ชัดเจน

F0203 พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ของนักการเมือง

6

กกต./กสทช.

ปี 2563

F0301 ระบบการเลือกตั้งที่มปี ระสิทธิภาพ

F0202 หลักธรรมาภิบาล

F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V03 การบริหารจัดการของภาครัฐ

F0201 ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม

กกต./ปปช./สถ./สกธ.

สศช.

ปี 2562

V02 พรรคการเมือง/นักการเมือง

F0101 ความรู้และความเข้าใจที่ถกู ต้องเกีย่ วกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

สมช.

สมช.

กกต./ปปช.

3

F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทางานของพรรค
การเมืองที่มีประสิทธิภาพ
กกต.

0

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
F0403 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมือง

F0401 ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน

กกต./กอ.รมน.

กกต./สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

11

F0402 การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

2

4

กกต.

F0404 เทคโนโลยีสารสนเทศ
กกต./ปปช.

กกต.

F0406 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมือง

10

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

กพร.

กกต./สถาบันพระปกเกล้า/กอ.รมน.

4

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

3

F0407 วัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตย

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

การเมืองมีเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาล
สูงขึ้น

4

รวมทั้งสิ้น
130 โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
(01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ

V02 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

V01 กลไกการบริหารจัดการ

สมช.

สมช.

สมช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V03 กฎหมายและนโยบายที่เกีย่ วข้อง

F0201 การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน
F0101 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ทร./ทบ./สป.กห./บก.ทท./บก.ทท./สกมช./ตร./
ปปง./ปปส./ปภ./สป.พม./สป.รง./กปม./ปส./มช.

123
/1*

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

670/
1*

F0102 กลไกการบูรณาการในระดับนโยบายและปฏิบัติ

F0202 ความร่วมมือจากต่างประเทศและความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ

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

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

240

23

91/
2*

F0302 แผนฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงภัย

F0303 กฎหมายระหว่างประเทศ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

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

F0404 การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

15

ทบ./สป.กห./กปม.

12
62

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
สศช.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

11

ปัญหาความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบันได้รับ
การแก้ไขดีขึ้น จนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและการพัฒนา
ประเทศ

F0406 ระบบฐานข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพ
ทอ./ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./ปปง./ปปส./ปภ.

F0403 การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

13

15

F0405 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย

F0402 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ

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

ทบ./สป.กห./บก.ทท./ปภ.

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

0

บก.ทท./ปปส./ปส.

5

F0407 ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทบ./สป.กห./ยผ./สป.คค./มอ.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

15

41/1*

F0401 วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทบ./ตร./กรมควบคุมโรค

F0106 ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ
ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./ปภ./สป.ดศ./สป.คค./
กสก./ปส.

53

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล

F0105 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
ทบ./สป.กห./ศรชล./ตร./ปปง./กรมควบคุมโรค/อย./
ปภ./สป.ดศ./สป.คค./กกจ./กสร./สป.กษ./กปม./
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/ปส./มอ.

F0204 การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเทคนิค การเผชิญเหตุ
ทร./ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./สอศ./กคส./ปภ./ปส./มอ.

F0104 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงและขีด
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าว
ทบ./สป.กห./บก.ทท./ศรชล. /สมช./ตร./DSI/ปปส./
สป.คค./ปส.

4

บก.ทท./DSI/ปภ./กสร.

263
/1*

อส./ตร./ปปส./สป.ดศ./สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

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

F0203 การสนับสนุนจากภาคเอกชน

F0103 การปฏิบัติงานเชิงรุก
ทร./ทบ./สป.กห./บก.ทท./ตร./DSI/ปปส./ปค./ปภ./
สป.ดศ./สป.รง./กสร./ปส.

18

F0301 กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคและการบังคับใช้กฎหมายให้
สอดคล้องกับบริบทสังคมที่ปลี่ยนแปลงไป

8

รวมทั้งสิ้น
1682/6* โครงการ

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
ผลที่คบาดหวั
Workshop
แผนแม่
ทย่อย ง:จาก
1.2 การป้
องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

สมช.

F0101 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมัน่ คง

กอ.รมน./ทบ./ตร./ปค.

อส./ตร./

บก.ทท./

6

F0203 การบูรณาการการทางานของภาครัวและภาคีเครือข่าย

สพฐ./สอศ./สป.ศธ./มอ./มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

F0204 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4

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

F0205 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี

1

สมช./สขช./สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มอ.

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

101/
1*

17

F0305 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5/1*

2

F0105 การสร้างความเข้าใจภายในพื้นทีจ่ ากนอก พื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้จากต่างประเทศ

ภาคใต้
มีความสงบสุข
ร่มเย็น

F0306 สุขภาวะที่ดี

27/1*

ทบ./กรมประชาสัมพันธ์/สขช./ตร.

3

F0304 รายได้และการลดความเหลื่อมล้าผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

11

ทบ./ตร./DSI/

31

F0303 คุณภาพของการศึกษาความสอดคล้องของการศึกษากับชุมชน

16/1*

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

F0104 เทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นที่

ปี 2564

F0302 ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน

F0202 ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ

F0103 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม การเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ
ทบ./ตร./สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/สป.พม.

ทบ./กรมที่ดิน/พส.

6

40/2*

ปี 2563

F0301 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร

30

F0102 แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเข้มแข็ง
ของการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและชุมชนตนเอง และพื้นที่
ปลอดภัยระดับอาเภอ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V03 พื้นที่และคุณภาพชีวิตของคน

F0201 การอานวยการ การกากับดูแลการปฏิบัติงาน

ทบ./สขช./ตร./สนว./DSI

กอรมน.

ปี 2562

V02 การบริหารจัดการ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา

V01 การลดเหตุการณ์ความรุนแรง/
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

สมช.

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กรมควบคุมโรค

1*

V04 สังคมพหุวัฒนธรรม
F0401 การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรม ศาสนา

F0402 ความไว้วางใจของคนในชุมชน สานึกความเป็นพลเมือง

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กรมการศาสนา/
สป.วธ./กรมศิลปากร/ปค./มอ.

บก.ทท./ตร./สป.ยธ.

15

F0403 การปลูกฝังจิตสานึก และทัศนคติที่ดีต่อการยอมรับความแตกต่าง
และอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

3

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

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

ศอ.บต./กรมการข้าว/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 ทร./สศช.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

28

รวมทั้งสิ้น
347/7* โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
(01) ความมั่นคง
สมช.
สมช.
สขช.
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
V01 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

V02 การรวบรวม แลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร

F0101 วัฒนธรรมการทางานและทัศนคติของ เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง

F0201 ระบบแจ้งเตือน ป้องกันการเกิดเหตุที่ทนั ต่อ เหตุการณ์
สาหรับผู้ใช้ข่าว

สขช./สป.กห./ตร.

ทบ./สป.กห./สขช./ตร.

1

F0102 ความเป็นวิชาชีพ ความรู้/ทักษะ ความสามารถ การวิเคราะห์
การปฏิบัติ
สขช./สป.กห./ตร.

31

F0202 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาว

9/1*

F0203 เครื่องมือประเมินระดับภัยคุกคามในทุกมิติ

F0103 ความสามารถในการใช้ภาษาความหลากหลายทางภาษา
สป.กห./ตร.

F0301 กลไกการสั่งการ

3/1*

ทบ./สป.กห./สขช./ตร.

2

สป.กห./สขช./ตร.

V03 การบริหารจัดการ

สป.กห./สขช./ตร.

3

F0302 กลไกการบูรณาการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
สป.กห./สขช.

1

F0303 กลไกการประสานความร่วมมือ
สป.กห./สมช./สขช./ตร./สป.ดศ.

2

F0204 ฐานข้อมูลการข่าว

5

F0304 กลไกการกระจายข้อมูลสาร
สป.กห./สขช.

ทบ./สป.กห./สขช./ตร.

5

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

1

F0305 กลไกพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนภัย คุกคาม
รูปแบบใหม่
สขช./ตร.

4/1*

6

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
F0402 กฎหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป

F0401 ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานประชาคมข่าว
ภายในประเทศและต่างประเทศ
สป.กห./สขช./ตร.

8

สมช./สขช.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
กอ.รมน.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
สศช.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

1

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าว
กรองทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ
มีความทันสมัยและ
ปฏิบัติได้จริง
รวมทั้งสิ้น
82/3* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
(01) ความมั่นคง
สมช.
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
เป้าหมาย 010302 กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

F0101 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาประเทศ

F0201 กาลังพลและระบบกาลังสารอง
ทบ./สป.กห.

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

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

2

2

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
155/
1*

F0302 การปฏิบัติการทางไซเบอร์เพื่อความมั่นคงและเทคโนโลยี

F0203 การพัฒนาศักยภาพกาลังพล
ทบ./บก.ทท./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ/
ตร.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

F0301 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ
ทบ./บก.ทท./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ/กรม
ควบคุมโรค/สป.รง.

F0202 อาวุธยุทโธปกรณ์และศักยภาพกาลังรบ

F0102 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
ทบ./บก.ทท./ศรชล./สป.กห./สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ/ตร./ปปง.

1

1

กห.

V03 ขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์แห่งชาติ

V02 การใช้กาลัง การเตรียมกาลัง
การผนึกกาลัง เพื่อป้องกันประเทศ

V01 ความร่วมมือด้านความมั่นคง

สมช.

5

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

4

กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคงมีความ
พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกมิติและทุกระดับ
ความรุนแรง
รวมทั้งสิ้น
170/1* โครงการ

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
สศช.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

แผนแม่
บทฯประเด็
(01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย 010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกในทุกรูปแบบได้สูงขึ้น

V02 ช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

V01 ความพร้อมของไทย
ด้านการต่างประเทศ

V03 แนวทางการตกลร่วมกัน

สมช.

สมช.

สมช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V04 ความพร้อมของหน่วยงานทั้งภายใน/ภายนอก
ในการนาข้อตกลงระหว่างประเทศไปปฏิบัติ

F0101 ท่าทีและจุดยืนของไทย
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา/กรม
อเมริกาและแปซิฟิกใต้/กรมเอเชียใต้ ตะวันออก
กลางและแอฟริกา

18

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

Value Chain

F0102 กลไกการดาเนินงาน
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 ความชัดเจนในการกาหนดปัญหาความมั่นคง
ของไทย
สขช./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

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

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

8

13

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

21

F0303 พันธกรณีระหว่างประเทศ
F0203 เทคโนโลยีและการพัฒนาแนวทางการ
สื่อสารในรูปแบบใหม่

3

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

0
1

สป.กห./ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

3

2
หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

สศช.

1

สป.กห./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา

13

F0403 กลไกการดาเนินงาน/ติดตาม/ประเมินผล
ของหน่วยงาน
สป.กห./ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา/สป.กต.

5

F0404 การดาเนินการมาตรการภายในให้สอดคล้องกับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

1

1

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
ความมั่นคงและ
สามารถรับมือกับ
ความท้าทายจาก
ภายนอกในทุก
รูปแบบได้สูงขึ้น

F0405 เข้าใจและการตระหนักรู้ของทุกภาคส่วน

F0305 กฎหมาย ระเบียบ หรือ MOU ระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
สป.กห./กรมควบคุมโรคกรมเอเชียใต้
ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ศรชล./สมช./ตร./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา
F0402 นโยบายของหน่วยงาน

F0302 การหารือระหว่างประเทศ

F0304 ข้อตกลงระหว่างประเทศ

F0107 กฎหมาย และระเบียบภายในประเทศ

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

F0401 ขีดความสามารถของบุคคลในองค์กร/หน่วยงาน

9

F0106 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ตร.

11

F0202 ความร่วมมือด้านความมั่นคง

สป.กห./สขช./ตร.

F0105 ความมีเสถียรภาพของการเมืองและในประเทศ
กกต.

F0301 การจัดประชุมระดับนานาชาติ

F0201 ความร่วมมือด้านการข่าว

6

ศรชล./กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา/กรมสารนิเทศ

0

รวมทั้งสิ้น
131 โครงการ

สมช.
สมช.
กต.
แผนแม่
บทฯประเด็
(01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 1.4 การบูรณาการความร่วมมือร่วมด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย 010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

V01 การดาเนินการภายในประเทศ
F0101 สถานการณ์การเมืองภายในมีเสถียรภาพ

Value Chain

0

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ/มิติ
ต่างประเทศ

V03 ความสามารถในการรับมือ
ภัยคุกคาม

F0201 ความพร้อมของประเทศทีจ่ ะร่วมมือกับไทย

F0301 มาตรการรับมือภัยคุกคาม

สมช./สขช.

18

สมช./ตร./กรมควบคุมโรค

12

F0302 ความพร้อมของบุคลากร

10

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0202 ความไว้วางใจระหว่างไทยกับต่างประเทศ
F0102 การบูรณาการการทางานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
หน่วยงานด้านความมั่นคง
ปปง./สขช./ตร./สป.กต.

10

F0203 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ/ข้อตกลงด้านความ
มั่นคงที่ไทยเป็นสมาชิก/เข้าร่วม
สมช./สถาบันวัคซีนแห่งชาติ/กรมอาเซียน

F0103 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
สขช.

4

F0104 ยุทธศาสตร์และแผนงาน

6

F0303 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

65

F0205 การขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อไทย
กรมอาเซียน

20

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

กรมการแพทย์

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
สศช.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

4

97

F0204 ความสัมพันธ์เชิงบวกกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มบทบาท
ของประเทศไทยในภูมิภาค
ตร./สป.รง./กรมอาเซียน

ปปง./กรมควบคุมโรค

ตร./กรมควบคุมโรค

สมช./ตร./กรมควบคุมโรค

3

ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน
รวมทั้งสิ้น
249 โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
(01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมาย 010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

V01 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ศรชล./สป.กห./สขช./ตร.

สป.กห./ตร.

F0102 การบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
สป.กห./ตร./

สป.กห./กรมควบคุมโรค

39

4

สป.กห./ตร./

20

15

สมช./สป.กห./ตร./กรมควบคุมโรค

12/
1*

F0302 การใช้เทคโนโลยีให้ได้มาซึ่งข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
ที่ทันสมัย

F0203 การปรับปรุงกระบวนงาน ภายในและภายนอก

F0103 การสร้างแรงจูงใจในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ศรชล./สมช./สป.กห./สขช./ตร.

ศรชล./สมช./สป.กห./สขช./ตร.

1

3

V04 ประสิทธิภาพการบริหารขับเคลื่อนจากภาคเอกชน

กลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

F0403 ระบบประสานงาน ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการ

50

สมช./สป.กห.

F0402 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคง
กับประชาชน

F0404 นโยบายด้านความมัน่ คง และแนวทาง เครื่องมือ
การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

สมช.

ศรชล./สมช./สป.กห.

8

46

F0405 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมัน่ คง
สมช.

10/1*

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

กอ.รมน.

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0303 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านความมัน่ คง
สมช./กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน

ปี 2564

39

44

F0204 การปรับปรุงกฎหมายลาดับรอง

F0401 เครือข่ายความมั่นคงกับภาคประชาสังคม

ปี 2563

F0301 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
สมช./สขช./ตร./สป.กต.

F0202 การจัดแบ่งโครงสร้างให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V03 การบูรณาการข้อมูล

F0201 การปรับปรุงอานาจหน้าที่ หน่วยงานให้ไม่ซอ้ นทับกัน

76

สมช.

ปี 2562

V02 โครงสร้างหน่วยงาน

F0101 การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความมัน่ คง

สมช.

สมช.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
ทร./สศช.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

7

รวมทั้งสิ้น
374/2* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(02) การต่างประเทศ
กต.
พณ. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
กต.
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย 020201 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ
ที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น
V01 การดาเนินการภายในประเทศ

V02 ขยายความร่วมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
F0201 ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ

F0101 ความเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎระเบียบ
ส.อ.ท.

2

V03 ความเชื่อมั่นของต่างประเทศในสินค้าไทย
F0301 สินค้าและบริการของไทยได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

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

25

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

4

F0302 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของ ไทยกับต่างประเทศ

4

F0202 ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือ
สลน./ สป.คค. / กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมพิธีการ
ทูต/ กรมยุโรป/ กรมเอเชียตะวันออก/ สคพ.

F0102 เอื้ออานวยต่อการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ

Value Chain

ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ

2

สลน. / กรมเอเชียใต้ฯ/ สพพ./ สศอ./ สมอ./ ส.อ.ท. /
กรมพิ ธี ก ารทู ต / กรมยุ โ รป/ กรมเศรษฐกิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ/ กรมอาเซี ย น/ กรมเอเชี ย ตะวั น ออก/
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

F0103 ความพร้อมของฐานการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุน และเทคโนโลยีในประเทศ
สป.คค./ ส.อ.ท.

F0203 กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
การบริการ ความร่วมมือด้านต่างๆ และความ
เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค

7

231

V04 ระบบรองรับเศรษฐกิจนวัตกรรม

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

3

-

3

F0403 การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง รัฐ – เอกชน –
สถาบันการศึกษาในด้านเทคโนโลยี การเงิน และบริการ
ส.อ.ท./ สอวช. / กรมยุโรป/ กรมอเมริกาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก

F0303 ช่องทางการกระจายสินค้าสะดวก น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ
สป.คค./ ส.อ.ท./ กรมเอเชียตะวันออก

-

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท.

-

F0502 ความพร้อมของบุคลากร
กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ ส.อ.ท.

F0503

ส.อ.ท. / กรมเอเชียตะวันออก

F0504

-

สถานการณ์การเมืองไทยมีเสถียรภาพ

ส.อ.ท. / กรมเอเชียตะวันออก

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

-

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

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

หน่ ว ยงานเลื อ กความเกี่ ย วข้ อง Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

3

F0501 มาตรการรับมือภัยคุกคาม

F0402 การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงาน
ในด้านการผลิต การค้า และการบริการ
สศอ./ ส.อ.ท./ สอวช./ สป.อก. / กรมเอเชียตะวันออก

F0105 การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐ

สลน./ ส.อ.ท.

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

8/2*

V05 ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม

F0401 การลงทุน วิจัยและพัฒนา
F0104 นโยบายรัฐบาลของไทย ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือด้านต่างๆ

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

TICA/ กรมสารนิเทศ

-

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางการค้า
การลงทุน การบริการ
และความเชื่อมโยงที่
สาคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น

รวมทั้งสิ้น
295/2* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(02) การต่างประเทศ
กต.
กต.
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
เป้าหมาย 020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

Value Chain

V01 ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

F0101 ความรู้ความเข้าใจของส่วนราชการไทย
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

F0201 ครือข่ายและการบูรณาการการทางานของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

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

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

15

F0102 ความตระหนักรู้ของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
และภาคส่วนอื่นๆ
ส.อ.ท. / กรมพิธีการทูต/ กรมเอเชียตะวันออก

12

6/1*

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

6

ส.อ.ท. / กรมยุโรป

4

4

F0303 การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน และองค์การ
ระหว่างประเทศ

80

สลน./ สป.คค./ กรมเอเชียใต้ฯ/ TICA/ สพพ./
สป.กษ./ สศอ./ ส.อ.ท./ สป.กต. / กรมพิธีการทูต/
กรมยุโรป/ กรมเอเชียตะวันออก
F0304 การนาเสนอศักยภาพของไทยและหลักปรัชญาเ
ศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศ

0

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

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

หน่ ว ยงานเลื อ กความเกี่ ย วข้ อง Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

181

F0302 ระบบพหุภาคีนยิ มที่เข้มแข็ง

F0204 ฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน
สศช./ สป.ศธ./ ส.อ.ท.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

F0301 ความพร้อมของต่างประเทศในการร่วมมือ

F0203 การกาหนดท่าทีของไทยในการประชุมระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมควบคุมโรค/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท. / กรมพิธี
การทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมเอเชียตะวันออก

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V03 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

F0202 ศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน และภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมควบคุมโรค/ สป.ศธ./ สป.คค./ TICA/ ส.อ.ท. /
กรมพิธีการทูต/ สคพ.

กต.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

สอศ./ กรมสารนิเทศ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ
เพื่อร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก

52/1*

รวมทั้งสิ้น
360/2* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(02) การต่างประเทศ
กต.
กต.
กต.
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 2.3 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
เป้าหมาย 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น
V01 การดาเนินการภายในประเทศ

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

4

Value Chain

F0102 ภาครัฐปรับปรุง จัดทา บังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้อง
พันธกรณีระหว่างประเทศ
สานักงาน ก.ค./ ปปง./ กรมอนามัย/ สป.คค./
ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ

F0201 ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในด้านที่ไทยต้องการผลักดัน
ให้เป็นมาตรฐานสากล

F0301 การศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับต่างประเทศ

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

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

48

16/2*

21/1*

F0103 การให้ข้อมูล เตรียมความพร้อม ภาคส่วนต่าง ๆ
ให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
สานักงาน ก.ค./ DTAM/ กรมเอชียใต้ฯ/ ส.อ.ท./
กรมพิธีการทูต/ กรมเอเชียตะวันออก

42

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

23

F0105 การยกระดับมาตรฐานภายในประเทศให้เท่ากับ
มาตรฐานสากล
สานักงาน ก.ค./ ตช./ ปปง./ กรมควบคุมโรค/
DTAM/ กศค./ ส.อ.ท./ สมอ. / กรมพิธีการทูต/
กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมองค์การฯ/ กรมอเมริกาฯ

F0202 ปัจจัยการกีดกันทางการค้า/ กระแสชาตินยิ ม

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

F0104 ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ

0

F0302 ขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ
ประชาชน เพื่อให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
สานักงาน ก.ค./ ตช./ กรมอนามัย/ DTAM/ ส.อ.ท.
/ กรมพิธีการทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมเอเชีย
ตะวันออก

49

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

หน่ ว ยงานเลื อ กความเกี่ ย วข้ อง Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

V03 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

F0101 การบูรณาการระหว่างส่วนราชการในการอนุวัติ
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

TICA/ กรมสารนิเทศ

10

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยมี
การพัฒนาที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถ
มีบทบาทเชิงรุก
ในการร่วมกาหนด
มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
213/3* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(02) การต่างประเทศ
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 2.4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
เป้าหมาย 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น
V01 การดาเนินการภายในประเทศ
และบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ
สลน./ DTAM/ สป.วธ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/
ส.อ.ท./ สป.กต./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ

F0102 การข่าว/การจัดทารายงานสถานการณ์ระหว่างประเทศ
กองทัพบก/ สป.กห./ สลน./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ ส.อ.ท.

Value Chain

F0201 ความพร้อมของประเทศภาคีในการผลักดันวาระระหว่างประเทศร่วมกัน
กรมควบคุมโรค/ DTAM/ สป.ศธ./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมยุโรป

2

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

1

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

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

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

16

F0203
F0204

4

F0302 มาตรฐาน / ความเข้าใจที่ถูกต้องและการยอมรับของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย

11

สป.กห./ DTAM/ สป.วธ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ กรมเอเชียตะวันออก/ สมอ./ ส.อ.ท./
กรมเอเชียใต้ฯ/ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ
F0303 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกไทย ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ/ ขึ้นทะเบียน
มรดกโลก
DTAM/ สป.วธ./ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ กรมศิลปากร/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สผ./
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ
F0304 การปรับตัวของส่วนราชการไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบทบาทผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
มากขึ้น
DTAM/ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ

15/2*

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นา / การเข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ของแขกต่างประเทศ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

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

0
38

0
1

F0401 ประเทศไทย/ คนไทยได้รับเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งสาคัญในองค์การระหว่างประเทศ
สป.ศธ./ สผ./ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมองค์การฯ

F0402

6

การเข้าร่วมและมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ

35

สป.ศธ./ สป.วธ./ สผ./ สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ กรมเอเชียใต้ฯ/ สมอ./ ส.อ.ท./
กรมสารนิเทศ/ กรมองค์การฯ
F0403 การจัดเตรียมคน/สร้างขีดความสามารถ เพื่อให้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ/ตาแหน่งในองค์การ
ระหว่างประเทศ
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมองค์การฯ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
เกียรติภูมิ
อานาจต่อรอง
และได้รับการยอมรับ
ในสากลมากขึ้น

4

F0404

การสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

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

F0405

7

ความเข้มแข็งของคนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ

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

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

หน่
หน่ววยงานเลื
ยงานเลืออกความเกี
กความเกี่ยวข้
่ ย วข้
องอY1
ง Y1
แต่ไม่ไและ
ด้ F
แต่
เลือไม่กความเกี
ได้เลือกความเกี
่ยวข้องหลั
่ยวข้กอหรื
งหลั
อ กสนัหรืบสนุ
อ สนั
น บสนุน

35

V04 บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ

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

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

9/1*

F0202 การพัฒนาบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน

V03 อานาจแบบนุ่มนวลของไทย
F0301 คนไทยมีความสามารถและศักยภาพของคนไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ และองค์ความรู้ของไทย

F0305 การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรม การประชุมนานาชาติ/ระดับโลก

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

4

ฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการด้านการต่างประเทศ

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

F0104

กต.

กต.

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

F0101 การบูรณาการการทางานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม ความนิยมไทยในต่างประเทศ

F0103

กต.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

TICA

6

รวมทั้งสิ้น
194/3* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(02) การต่างประเทศ
กต.
กต. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
กต.
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 2.5 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
เป้าหมาย 020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
V01การบูรณาการระหว่างส่วนราชการไทย และภาคส่วนต่างๆ
F0101 กลไกเพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อนการต่างประเทศ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

Value Chain

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

30

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

V03 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

F0201 ฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศ
สลน./ กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./กรมพิธีการทูต

3/1*

F0202 การพัฒนาประชาชนให้มีความตระหนักรู้ถึงบทบาท
การเป็นพลเมืองโลก
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/
กรมอเมริกาฯ

1

F0102 การบูรณาการเพื่อศึกษา/หารือแนวทางและบทบาทของ
หน่วยงานในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

F0203 นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคเอกชนในการต่างประเทศ
กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต

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

F0204 การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ

13

กรมเอเชียตะวันออก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต

0

F0205 การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศใน
หมู่ประชาชน/ ภาคส่วนต่าง ๆ
สลน./ กรมเอเชียตะวันอดก/ ส.อ.ท./ กรมพิธีการ
ทูต/ กรมสนธิสัญญาฯ/ กรมสารนิเทศ/ กรมอเมริกาฯ

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

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

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

14

F0303 การริเริ่ม/ ร่วมลงทุนในหุ้นส่วนความร่วมมือเฉพาะด้าน
สป.คค./ กรมเอเชียตะวันออก/ สศอ./ ส.อ.ท.

4

F0304 สถานการณ์แวดล้อมในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

11

F0206 การประชาสัมพันธ์บทบาทด้านการต่างประเทศของไทย
สลน./ กรมเอเชียตะวันอดก/ กรมเอเชียใต้ฯ/
ส.อ.ท./ กรมพิธีการทูต/ กรมสารนิเทศ/
กรมอเมริกาฯ

5

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

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

หน่ ว ยงานเลื อ กความเกี่ ย วข้ อง Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

13

F0302 การแลกเปลี่ยนการเยือน/ การเจรจา/ กรอบการ
ประชุมหารือทวิภาคีและพหุภาคีตา่ ง ๆ

10

F0103 การบูรณการพัฒนาบริการด้านการกงสุลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการกงสุล/ สป.รง./ ส.อ.ท.

2

F0301 ความพร้อมของประเทศที่จะร่วมมือด้วยในทุกระดับ

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

TICA

3

ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อน
การต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ
และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติ
มากขึ้น

รวมทั้งสิ้น
109/1* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03) การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 3.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เป้าหมาย 030101
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
กปศ./กวก./มม./ส.อ.ท./ม.อ./มทร.อีสาน/มจ./
มทร.ศรีวิชัย/DIP

F0102 ขีดความสามารถด้านการผลิต

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

45

8

4

F0303 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดเฉพาะ

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

F0205 การพัฒนาคุณภาพสินค้า

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

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

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

6

F0305 การจัดแสดงงานสินค้า

30/1*

F0206 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กปศ./กปม./กวก./มม./กข./สป.อก./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./มช./
มร.อด./มจพ./มทร.อีสาน/มจ./มรย./มทร.ศรีวิชัย

6

2

F0304 การประชาสัมพันธ์

13

F0204 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
2

16/4*

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

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

F0105 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ์
กปศ./กวก./มม./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มช./มร.อด./มทร.
อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย

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

F0203 มาตรฐานรับรองสินค้า และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
11/1*

0

F0302 การสร้างเครือข่ายและช่องทาง การจาหน่ายสินค้า

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

F0104 แผนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

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

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

13/1*

F0202 การสร้างแบรนด์/สร้างเรื่องราว

F0103 การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย

มม./ส.อ.ท./มทร.ศรีวิชัย/DIP

13

12

F0306 การสร้างการรับรู้

F0307 ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ

กปม./มม./ส.อ.ท./
มทร.ศรีวิชัย/DIP

ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด./
มทร.ศรีวิชัย

5

0

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
F0401 ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์
กปม./กวก./สศข./ม.อ./มจ./มทร.ศรีวิชัย/DIP

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

กษ
.

F0301 การเข้าถึงข้อมูลสินค้า

F0201 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
34/1*

กษ
.

V03 การตลาด

V02 การสร้างมูลค่าเพิ่ม

V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
F0101 ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
กปศ./มกอช./มม./ส.ป.ก./กข./ส.อ.ท./ม.อ./มช./
มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย/สวทช.

กษ
.

16

F0404 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป
กปม./กวก./ม.อ./มช./มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย

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

17/1*

F0405 การรวมกลุ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
16/1*

มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย

รวมทั้งสิ้น 289/10* โครงการ

F0403 การบริหารจัดการพื้นที่

F0402 การวิจัยด้านเกษตรอัตลักษณ์

ม.อ./มทร.อีสาน/มทร.ศรีวิชัย

14

F0406 นโยบายและแผน
2

สศช./สศก./มทร.ศรีวิชัย/DIP

4

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

มอ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กรอ.*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03) การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
เป้าหมาย 030201
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (GAP และเกษตรอินทรีย์)
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย
V01 ปัจจัยการผลิต

V02 การผลิต
F0201 แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
กยท./กสก./กปศ./พด./กปม./กวก./กตส./
สศข./กข./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก

F0101การบริหารจัดการพื้นที่
กสก./พด./ส.ป.ก./ส.อ.ท./มร.อด./มจ./
กวก.

18

Value Chain

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

F0203 มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

58

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

2

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

F0104 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พด./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก

102

F0204 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศัตรูพืช
ด้วยวิธีผสมผสาน

F0103 การเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน
กปศ./ส.อ.ท./มช./NIDA

58

93

63

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

23/1*

กษ
.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

V04 การตลาด

F0301 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยอาหาร

F0401 การเพิ่มช่องทางการตลาดและธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
ให้กับสินค้าและบริการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

49

F0302 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

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

56

F0402 การเจรจาการค้า /การเปิดตลาด/ความร่วมมือ/ ลด
อุปสรรคทางการค้า

กปศ./มกอช./NIDA/ส.อ.ท.

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

15

F0303 มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ
ผู้ประกอบการแปรรูปด้านเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์
BOI/กรมส่งเสริมสหกรณ์/สป.อก./ส.อ.ท.

24

F0304 บรรจุภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐาน

F0205 การเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ

กษ
.

V03 การสร้างมูลค่าเพิ่ม

พด./ส.อ.ท./ม.อ./มช./มรย.

F0202การรวมกลุ่มในการทาเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์

F0102 การผลิตเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ/เหมาะสม
พด./กปม./มม./ส.ป.ก./มช./มสด./มข./
มจ./มพ./กวก./กข./ม.อ./มร.อด./มรย./
มทร.ตะวันออก/ส.อ.ท.

59/1*

กษ
.

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

5

2

F0403 การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์

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

3

F0404 การสร้างตราสินค้าและความเชื่อมั่นให้กบั สินค้าและ
บริการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

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

7/1*

F0405 ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความปลอดภัยของ
สินค้า

กปศ./พด./กปม./มกอช./ส.อ.ท./มสธ.

6

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
F0504 กฎหมาย และกฎระเบียบที่เอื้อต่อการ
พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย

F0501 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
กสก./กปศ./กปม./กวก./ส.อ.ท./ม.อ./สวทช./
มช./มจ.

F0502 เทคโนโลยีการ
ผลิต / เครื่องมือ
มจ./กปศ./มช./กวก./
กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท.

17

F0503 การบริหาร
จัดการน้า

7

พด./ส.อ.ท./มจ.

F0506 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่ได้
มาตรฐาน
กรมควบคุมโรค./กปศ./กปม./มกอช./
0
มม./กข./ส.อ.ท./มช./มจ.

F0508 การพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

F0505 การจัดทาฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย

F0507 การส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาให้ความรู้

F0509 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

คร./สป.กษ./พด./สศข./ส.อ.ท./มจ.

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

กปศ./มกอช./ส.อ.ท.

5

3

7

54

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ธกส./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท.

สศช./สป.กษ./พด./สศข./ส.อ.ท./มจ.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
ม.อ./สป.กก./สวทช.
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

0

23

สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(GAP และเกษตรอินทรีย์)

รวมทั้งสิ้น 759/3* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
กษ
กษ
กษ
.
.
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสู
เป้าหมาย
งขึ้น.
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย
V01 ระบบรับรองมาตรฐาน
F0101 การกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร

F0301 ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความ
ปลอดภัยของสินค้า

F0201 ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน

มกอช./มม./ส.อ.ท./ม.อ./มจ.

14

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

F0102 การรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานของเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
คร./กปศ./กวก./มม./กข./ส.อ.ท./มอบ./มจ.

Value Chain

V03 การประชาสัมพันธ์

V02 ความเชื่อมั่น

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

F0103 ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานกากับดูแล
ควบคุม และการตรวจสอบย้อนกลับ
30/2*

มอบ./ม.อ./มข./ส.อ.ท./อ.ต.ก./มจ.

3

F0302 การส่งเสริมการบริโภคสินค้าปลอดภัยและ
สินค้าเกษตรอินทรีย์

2

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

F0203 แฟลตฟอร์มฐานข้อมูลสินค้าเกษตร/สถาบัน
เกษตรกร/เกษตรกร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

F0104 ต้นแบบการนามาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้

กวก./ส.อ.ท./มว./มจ./มทร.ตะวันออก

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

F0202 ส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

34/1*

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

10/1*

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

5/2*

F0303 การยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ของไทย

0

ส.อ.ท./มจ.

7

3

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

F0401 เทคโนโลยีการผลิต/เครื่องมือ
ม.อ./มช./มข./ส.อ.ท./มจ.

17

ม.อ./มช./มข./สอศ./ส.อ.ท./มอบ./มจ.
F0404 ฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย

F0402 การบังคับใช้กฎหมาย
กปศ./มกอช./ส.อ.ท.

F0406 ระบบงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการมาตรฐานของสินค้า
เกษตรและอาหาร

F0403 การเผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์

1

มกอช./สศข./ส.อ.ท./ม.อ./มจ.

48
F0405 ศักยภาพด้านบุคลากร

9

กปศ./ส.อ.ท./มอบ./มข./มจ.

ส.อ.ท./มว./มอบ./ม.อ./มข.
F0407 การรวมกลุ่มในการทาเกษตรอินทรีย์

4

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

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักY1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

มอบ./ส.ป.ก.

11

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

5

ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น

รวมทั้งสิ้น 203/6* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03) การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ

เป้าหมาย

030301

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

V02 การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์

F0101 การส ารวจ/อนุ รักษ์ /รวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์ สัตว์ ประมง
จากแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่น/ชุมชน
DTAM/ พด./ กปม./ มม./ มช./ กปศ./ กวก./
ส.ป.ก./ ส.อ.ท./ มจ.

4

F0102 การส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์

Value Chain

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

12/2*

F0103 การผลิตโดยใช้ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กสก./กปศ./พด./กปม./กวก./มม./กรมส่งเสริม
สหกรณ์/กข./สอน./ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด./มจ./
มทร.ตะวันออก/มจธ.

7/3*

F0104 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ์
กสก./กปศ./ส.อ.ท./มช./มจ.

กษ
.

1/1*

F0204 แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย

F0205 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่
สินค้าพรีเมียม

ส.อ.ท./กวก./กข.

1

DTAM/กปศ./กวก./ส.อ.ท./
มช./มจ.

1

F0301 การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภค สร้างความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์
กสก./พด./มม./ส.อ.ท.

F0203 บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชีวภาพ
เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และดึ ง ดู ด
ผู้บริโภค

1

F0302 การเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร
ชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ
กปศ./มจ./ส.อ.ท.

0

1

F0303 การสารวจความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพของ
ตลาด
กสก./ส.อ.ท./มจ.

0

F0206 การสร้างแบรนด์ให้มีความน่าสนใจ

ส.อ.ท./กปศ.
F0207 การพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กปศ./กวก./ม.อ./มร.อด/.ส.อ.ท.

สป.กก./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก

0

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
F0401 กฏหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ

F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

พด./กปม./กวก./ส.อ.ท.

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

1

F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ
DTAM/กปศ./พด./กวก./สศข./ส.อ.ท./มจธ.

6

F0404 เทคโนโลยี/นวัตกรรม
พด./กปม./สอน./มช./กวก./ส.อ.ท./
วศ./มจ.

สอน./สป.กก.

รวมทั้งสิ้น 89/13* โครงการ

F0406 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อ เพื่อการผลิตและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

2

19/2*

ธกส./พด./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท.

F0405 ศักยภาพบุคลากร

F0407 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ส.อ.ท./มช./มจ.

สศช./พด./สศข./ส.อ.ท.

5

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินค้าเกษตรชีวภาพ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

0

F0105 การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ประมงเพื่อการพัฒนาเป็นสินค้า
จากมาตรฐานชีวภาพในท้องถิ่น

7

15/4*

F0202 มาตรฐานระบบการผลิต
และมาตรฐานสินค้าเกษตรชีวภาพ
ส.อ.ท./กปศ./พด./กปม./ 6/1*
กวก./มกอช./สอน./สศอ./
มจ.

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

กษ
.

V03 การตลาด

F0201 กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ
ส.อ.ท./DTAM/สป.กษ./กสก./พด./กปม./กวก./มม./กรมส่งเสริม
สหกรณ์/ส.ป.ก./สอน./สศอ./มฟล./มช./มจ./มจธ.

กษ
.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

0

0

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03) การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ
เป้าหมาย 030302
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตาบลเพิ่มขึ้น
V01 การสารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ
F0101 การสารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น/ชุมชนที่สามารถ
นามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้

F0201 แผนการดาเนินงาน/แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

กปศ. /สพภ./ส.อ.ท.

สพภ./ ส.อ.ท.

2

กสก./ กปศ./ ส.อ.ท.
1

มจ./ สพภ./ กสก./ กปศ./ ส.อ.ท. /มอ./ มร.อด.
F0103 การประเมินความต้องการของตลาด

0

สพภ./ ส.อ.ท.

0

1

F0203 แหล่งเงินทุนสาหรับการดาเนินการ สาหรับการจัดตั้งวิสาหกิจ
เกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส.อ.ท./ ธกส.

0

F0204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

F0104 การรวมกลุ่มเกษตรกร
1

กสก./ กปศ./ ส.อ.ท./ มจ.

0

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

0

สพภ./ ส.อ.ท./ มอ.

กษ
.

F0301 การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
13/1*

สศก./ ส.อ.ท./ สพภ.

กสก./ กปศ./ ส.อ.ท.

0

F0303 ความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพของตลาด
ส.อ.ท./ สพภ.

0

F0304 การซื้อขายผ่านระบบตลาดออนไลน์
สพภ./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.อด.

0

F0305 การยกระดับวิสาหกิจเพื่อการส่งออก
ส.อ.ท. /มอ.

3

F0206 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ

F0106 แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพในท้องถิ่น

ส.อ.ท.

1

F0205 กระบวนการเรียนรู้ การผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพ

F0105 การให้ความรู้และคาแนะนาในด้านการจัดตั้งวิสาหกิจ

สพภ./ กสก./ มอ./ มจ./ กปศ./ ส.อ.ท.

ส.อ.ท./ กปศ.

กษ
.

F0302 การจัดระดับชั้นคุณภาพของวิสาหกิจ

F0202 ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

F0102 การรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพในท้องถิ่น/ชุมชน

Value Chain

V02 การจัดตั้ง/บริหารจัดการวิสาหกิจ
(เชิงพาณิชย์)

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
V03 การพัฒนาวิสาหกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน
กษ
.

0

0

F0306 เครือข่ายเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเกษตร/
การจัดการตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ส.อ.ท./ สป.อก./ ททท.

0

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตาบลเพิ่มขึ้น
F0401 กฎหมายและระเบียบเอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ฐานขีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

ส.อ.ท.

ส.อ.ท./ มอ.

0

2

1

ส.อ.ท.

ธกส./ ส.อ.ท.

0

F0406 แผนงานที่สนับสนุนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตาบลเพิ่มขึ้น

F0404 ศักยภาพบุคลากร

F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ
ส.อ.ท./ สพภ.

F0405 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับการจัดตั้งและการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0

สศช./ สพภ./ สศก./ ส.อ.ท.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F
มอบ.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

วิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งในทุกตาบล
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น 13/1* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03) การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 3.4 เกษตรแปรรูป

กษ
.

เป้าหมาย 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 การรวมกลุ่ม

V03 การแปรรูป/สร้างมูลค่า

V02 วัตถุดิบ

การรวมกลุ่มและ
พัฒนาศักยภาพ
F0101 ของกลุ่มให้มี
ความพร้อม
เพื่อการแปรรูป

F0201 วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน

กสก. / พด. /
กปม. / สตส. /
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ / สมอ. / 10
กสอ. / ส.อ.ท. /
ม.อ. / มทร.อีสาน /
มจ.

ความพอเพียงของ
F0202
วัตถุดิบทดแทนการ
นาเข้า

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

ส.อ.ท. / มฟล. / ม.อ. /
มทร.อีสาน

10

1

F0102 การทาเกษตร
พันธะสัญญา
ส.อ.ท.

กษ
.

F0301 ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแต่ง/คัดบรรจุ และบรรจุภัณฑ์
อย. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.อ.ท. / มฟล. / ม.อ. / มรภ.อด. / มจ.
อ.ต.ก. / อ.ค.ส. / สมอ. / กสอ. / ส.อ.ท.
F0304 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแปรรูป
กปม. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศอ. / ส.อ.ท. /
มฟล. / ม.อ. / มจ.

0

5/2*

องค์การสุรา / กปศ. / สมอ. / กสอ. / ส.อ.ท. / ม.อ. /
116/2*
มช. / มรภ.อด. / มข. / มทร.อีสาน / มจ. / มน.
F0305 อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อแปรรูป
แทนแรงงานคน/ทุ่นแรงคน
กปศ. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศอ. / สมอ. /
25
8/1*
กสอ. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. /

F0306 ความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์
อ.ส.ค. / องค์การสุรา / อย. / กสก. / กปศ. / พด. / สศอ. / สมอ. / กสอ. / ส.อ.ท. / มว. /
มฟล. / ม.อ. / มช. / มข. / มทร.อีสาน / มน.
F0307 การออกแบบพัฒนา/ใช้บรรจุภัณฑ์

35

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

21

F0308 การสร้างตราสินค้า และสร้างเรื่องราว
กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.อ.ท. /
5
กรมการข้าว / ม.อ. / มข. / มน. /

0

F0309

F0401 การสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูป/
จับคู่ธุรกิจ
กปศ. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /
6/1*
ส.อ.ท. / ม.อ. / มข. / มทร.อีสาน
F0402

ช่องทางจาหน่าย และขยาย
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

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

25

F0403 บริการหลังการขาย
ส.อ.ท. / มข.

0

F0404 การประชาสัมพันธ์

ศักยภาพผู้ประกอบการ

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564

V04 การตลาด

F0303 เทคโนโลยีการแปรรูป

F0302 การบริหารสินค้าคงคลัง

อก
.

2

พด. / ส.อ.ท. / มข. / มทร.อีสาน

5

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินค้า
เกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
F0501 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ธกส. / อย. / กปศ. / กปม. / ส.อ.ท. / มว. / ม.อ. / มข. /
มทร.อีสาน / มจ.
F0502

11

องค์ความรู้/ความรู้ด้านการแปรรูป

กสก. / กปศ. / กปม. / กวก. / สศก. / สศอ. / สมอ. / กสอ. /
27
ส.อ.ท. / ม.อ. / มข. / มทร.อีสาน / มจ. /

F0503 การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรแปรรูป
กวก. / สศก. / กรมการข้าว / สศอ. / ส.อ.ท. /
50
มว. / มฟล. / ม.อ. / สวทช. / มช. / มข. /
มก. / มทร.อีสาน / มจ. /
F0504 โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ
ด้านการขนส่ง
4
ปณท. / ส.อ.ท. / มข. / มทร.อีสาน

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการแปรรูปและการตลาด
สศก. / สศอ. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มข. /
7
มทร.อีสาน /
F0505

F0506

การเข้าถึงแหล่งทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.อ.ท. / มข.

0

F0507 กฎระเบียบที่เอือ้ ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าเกษตรแปรรูป
อย. / ส.อ.ท. / มข.
1
F0508 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
สศช. / กปศ. / สศก. / ส.อ.ท. / มข.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

10

รวมทั้งสิ้น
384/5* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03) การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

กษ
.

แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมาย 030501 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
V01 การวิจัย
V02 การจัดทา
V03 การส่งเสริม/ขยายผล
และเทคโนโลยี
แปลงสาธิตต้นแบบ
เกษตรอัจฉริยะ

Value Chain

F0101

การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย
ด้านกระบวนการ
ผลิต พันธุ์พืช
ปศุสัตว์ ประมง

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

5

F0102 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล
การเกษตร
อัจฉริยะ หรือ
เทคโนโลยี
การเกษตรดิจิทัล

F0201

แปลง/โรงเรือนสาธิตต้นแบบ
เกษตรอัจฉริยะ

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

6/1*

F0301

F0302

F0303

3/1*

เกษตรแปลงใหญ่อจั ฉริยะ และ
พื้นที่อื่นๆ

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

F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการทา
เกษตรอัจฉริยะ
พด. / สอน. / ส.อ.ท. / มว. /
5
ม.อ. / มช. / มรภ.ชม. / มจ.

F0401

1

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

กวก. / สอน. / ส.อ.ท. / 3
ม.อ. / มช. / มจ.

F0402

11

การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และจัดการตลาดอัจฉริยะ
จัดสร้างแพลตฟอร์ม
ตลาด Online Offline

อ.ต.ก. / ส.อ.ท. / ม.อ.

0

0
F0502

ระบบโลจิสติกส์/คลังสินค้าอัจฉริยะ

ส.อ.ท. / ม.อ. / NIDA

0

แหล่งเงินทุนเพื่อขยายผลการใช้
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ธกส. / กสอ. / ส.อ.ท. / วช. / สนช.

1

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพ

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

1

การเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ส.อ.ท. / ม.อ.
F0503

F0404

F0405

F0501

13

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สอน. /
ส.อ.ท. / มว. / ม.อ. / มจธ. / มจ.
F0403

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็น Smart Farmer/Young
Smart Farmer/ Start Up

เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและเก็บเกีย่ ว

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

กษ
.

V05 การตลาด

V04 ประสิทธิภาพการผลิต

แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

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

กษ
.

0

การประชาสัมพันธ์
จัดการแสดงสินค้า
เกษตรและสร้างค่านิยม
การบริโภคสินค้าเกษตร
ในประเทศ

ส.อ.ท. / ม.อ.

0

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
F0601

การวิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง พร้อมจด
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

พด. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มช. / มจ.

2

F0602

F0603

ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการเกษตร

พด. / สศก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ.

5/1*

แผนงานที่สนับสนุนสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สศช. / สศก. / ส.อ.ท.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

1

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
57/3* โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03) การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

กษ
.

แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมาย 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

V01 ปัจจัยการผลิต
F0101

พันธุ์พืชและพันธ์สัตว์เพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ
18/1*

ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม

การเข้าถึงเทคโนโลยี
4

0

21/1*

12/1*

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ระบบโลจิสติกส์/คลังสินค้าอัจฉริยะ

อ.ต.ก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.อ.ท. / ม.อ.
F0204

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ธกส. / ส.อ.ท. / สนช.

0

ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
12

ส.อ.ท.

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
F0301

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0

ส.อ.ท.
F0302

มาตรฐานการผลิต

กวก. / ส.อ.ท.

F0303 วิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช ประมง
ปศุสัตว์ พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
กวก. / ส.อ.ท. / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / มจ.

F0305
3

F0304 ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการเกษตร
6

สศก. / ส.อ.ท. / ม.อ.

6

แผนงานที่สนับสนุนผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์มหรือแปลง
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

สศช. / สอศ. / ส.อ.ท.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564

การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ

พด. / กวก. / ส.อ.ท. / มจ. / มทร.ตะวันออก
F0203

กวก. / กรมการข้าว / สอน. / ส.อ.ท.
F0104

F0201 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี
กวก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สอน. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. /
มทร.ตะวันออก / มจธ.
F0202

22

กปศ. / กปม. / กวก. / สอน. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ.
F0103

กษ
.

V02 การพัฒนากระบวนการผลิต

กปศ. / กปม. / กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / สวทช. / มจ.
F0102

กษ
.

depa / สทอภ. / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

มม.

9

ผลผลิตต่อหน่วย
ของฟาร์มหรือแปลง
ที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
113/3* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03) การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

กษ
.

แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เป้าหมาย 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

V01 ปัจจัยการผลิต

V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร

ความต้องการ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
กปศ. / พด. / กปม. / กวก. /
39/1*
กรมการข้าว / ส.อ.ท. / มจ.

F0101

Value Chain

F0102

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

F0202 การเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
กสก. / กปศ. / พด. / กปม. / กวก. /
มม. / ส.อ.ท.

การบริหารจัดการผลผลิตก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ยว
กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. / มจธ.
5

42/3*

การเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า
เกษตร
มกอช. / สศก. / ส.อ.ท.
5

F0103

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564

F0301 ช่องทางด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ
กปม. / ส.อ.ท. / กน.
14/1*

32/3*

F0302 ตลาดรองรับสินค้า
เกษตรหลายระดับ

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ธกส. / สป.กษ. / กสก. / กปศ. / กวก. / มกอช. / สปก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / สวทช.
21/6*

F0204

กษ
.

V03 การตลาด

F0203

ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

กสก. / กปศ. / พด. / กปม. /
สศก. / ส.อ.ท. / ม.อ.

20/2*

กษ
.

กสก. / ส.อ.ท. / กน.

18

F0205 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

0

สป.กษ. / ส.อ.ท.

แปลงเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
F0207 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
และองค์ความรู้
ให้สอดคล้องกับระบบแผนที่การเกษตร
กยท. / กสก. / กปศ. / พด. / กปม. / กวก. /
กปศ. / พด. / กวก. / ส.อ.ท. /
21/1* มม. / สศก. / ส.อ.ท.
36/1*
ม.อ. / มจ. / มรย.
F0208 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรอง และเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้
กยท. / สป.กษ. / พด. / กวก. / มม. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก. / ส.อ.ท.
21/1*
F0206

ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

F0401 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พด. / กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. /
33
มทร.ตะวันออก
F0402 การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ.

10/1*

F0405 การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

F0403 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
กปศ. / ส.อ.ท. / มจ.

3

3

F0406 โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

F0404 ระบบโลจิสติกส์

กปศ. / สศก. / ส.อ.ท.

สศค. / ส.อ.ท. / กน.

6/3*

พด. / ส.อ.ท.

21/1*

F0407 แผนงานที่สนับสนุนประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น
สศช. / ธกส. / พด. / สศก. /
ส.อ.ท.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

15

รวมทั้งสิ้น
365/24* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

กษ
.

แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เป้าหมาย 030602 สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
V01 สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)

V02 การเพิ่มขีดความสามารถแลยกระดับสถาบันเกษตรกร

F0101 การรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร

F0201 องค์ความรู้ให้สถาบันเกษตรกร และพัฒนาบุคลากร
ตส/ มกอช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / มจ.

Value Chain

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์

12/1*

F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
กวก. / ม.อ. / มจ.

F0102 ระบบฐานข้อมูลสมาชิก
สถาบันเกษตรกร

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.

8

7

F0203 โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล
7/1*
กสก. / ตส / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / มจ.

0

F0204 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม
กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / มจ.

F0103 แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.

27/5*

F0205 การส่งเสริมอาชีพ
กปศ. / สป.อก.

3

1

F0206 คุณภาพมาตรฐานของสินค้า
คร. / มกอช. / สศก. /
2/1*
สมอ.

กษ
.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564

กษ
.

V03 การตลาด
ตลาดกลาง ศูนย์กระจาย และศูนย์
จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กสก. /
5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ /

F0301

F0302

ตลาดเฉพาะและตลาดเฉพาะฤดู

กรมส่งเสริมสหกรณ์
F0303

0

การตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

มกอช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สมอ.

2

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ ึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
F0401

กฎหมายและระเบียบที่ส่งเสริม
สถาบันเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

F0402
4

F0403

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

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

7

แผนงานที่สนับสนุนสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเป้าหมาย)

สศช. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

4

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้น
ทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
89/8* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลทีบ่คทย่
าดหวั
แผนแม่
อย :งจาก
4.1 อุตWorkshop
สาหกรรมชีวภาพ
เป้าหมาย : 040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อก. , พณ.

V01 การลงทุน
สศอ./ กสอ./ มอบ./ สอน./ ม.อ./ สมอ./ ส.อ.ท./ มจ.

4

BOI/ สศช.
F0102 แหล่งเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สินค้าชีวภาพ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

15/3*

1/1*

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

16/2*

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

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

9

ม.อ./ สป.อก./ ส.อ.ท.

0

ส.อ.ท.

3/2*

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

2

สอน./ อย./ ส.อ.ท.

0

มพ./ ม.อ./ ส.อ.ท.

F0303 การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศผ่าน
มาตรการต่าง ๆ

0

สศอ./ สอน./ ส.อ.ท.

F0403 ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

F0404 กฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

1

สอวช./ สอน./ ส.อ.ท.

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

-

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

-

อุตสาหกรรมชีวภาพ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

9

F0502 ระบบการทาเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพและผลผลิตทางการเกษตร
มพ./ สอน./ มจ./ กรมพัฒนาที่ดิน/ ส.อ.ท./ ม.อ.

0

สอน./ อย./ ส.อ.ท./ มจ.

1

F0501 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก/ศูนย์ทดสอบ/ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
สอน./ สศอ./ ส.อ.ท./ SLRI

F0402 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์
และออฟไลน์

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ

F0401 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด

F0301 ความตระหนักของผู้บริโภค

2

F0206 การสร้างคลัสเตอร์ Biorefinery เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมชีวภาพทั้งระบบ

V04 มาตรฐาน/กฎ ระเบียบ

V03 การตลาด

4/2*

F0205 ผลิตภาพของสถานประกอบการชีวภาพสู่โรงงานอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

F0203 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมชีวภาพ

F0103 การกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
อุตสาหกรรมชีวภาพ
สอน./ ม.อ./ สวทช.

F0204 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตลาด

F0202 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ

0

มพ./ สป.อก./ สอวช.

Value Chain

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อก.

V02 การผลิต
F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

F0101 นโยบายส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

อก. , พณ.

0

F0503 ระบบการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์
ฐานชีวภาพ
สอน./ ส.อ.ท.

0

รวมทั้งสิ้น 67/10* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
Workshop
แผนแม่
บทย่องยจาก
: 4.2
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
เป้าหมาย : 040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
V01 มาตรฐาน

V02 การลงทุน

F0101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์

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

14

F0102 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์

Value Chain

F0201 มาตรการส่งเสริมการลงทุน การผลิตเครื่องมือแพทย์และ
บริการทางการแพทย์

3/2*

V04 การตลาด

V03 การผลิตและบริการ
F0301 การสร้างและพัฒนาผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

5
0

F0303 การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
มข./ สศอ./ กสอ./ ศลช./ ส.อ.ท./ มฟล./ กรมควบคุมโรค/ มช./
กรมการแพทย์/ สมอ./ ม.อ./ สวทช./ สอวช./ SLRI/ มจ.

F0304 การผลิตและบริการทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องของไทยที่มีศักยภาพ
สศอ./ ศลช./ กรมการแพทย์/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/
ส.อ.ท./ มมส./ ม.อ./ สวทช.

0

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

9/1*

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

0

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

2/1*

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มอบ. สอวช.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

0
6/2*

อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

5/3*

F0506 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
กพร./ มช./ กรมการแพทย์/ สภากาชาดไทย/ อภ./ ส.อ.ท./ ม.อ./ มจ.

2/1*

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0505 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2/1*

F0507 แหล่งเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ส.อ.ท.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

9

F0504 ศูนย์ทดสอบห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์

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

F0404 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์
สภากาชาดไทย/ ส.อ.ท./ สศช./ EEC/ สบส./ สมอ./ กสอ./ มว./
มจ.

ปี 2564

F0502 ศักยภาพบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์

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

F0402 การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ของไทย
ในต่างประเทศ
สภากาชาดไทย/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ ศลช.

ปี 2563

4

มว./ กรมการแพทย์/ อย./ ส.อ.ท./ ศลช.

สศอ./ กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ ศลช.

F0403 ความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย

5/5*

ปี 2562

F0503 ระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจร

F0401 การเข้าถึงตลาด ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

F0302 ระบบการจดสิทธิบัตรเครื่องมือแพทย์
กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท.

0

ธสน./ ธพว./ สป.อก./ ส.อ.ท./ ศลช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อก.

F0501 เครือข่ายความร่วมมือ/ระบบการให้คาปรึกษาและรับรองเครื่องมือแพทย์

21

BOI/ สศช./ ส.อ.ท./ สอวช.

อก. , พณ.

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์

F0202 การเข้าถึงแหล่งทุน

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

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

อก. , พณ.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

0

รวมทั้งสิ้น 87/16* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คบาดหวั
แผนแม่
ทย่อย ง: จาก
4.3 อุWorkshop
ตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมาย : 040301 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
V01 การลงทุน

V03 การตลาด
F0301 ขีดความสามารถของกิจการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
และดิจิทัล

F0101 มาตรการส่งเสริมการลงทุน

2

BOI/ ส.อ.ท.

F0102 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

0

Value Chain

F0201 ขีดความสามารถผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ผลิตเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ และผู้ให้บริการออกแบบระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ
และในส่วนภูมิภาค

15/1*

F0202 Startups และพัฒนาธุรกิจใหม่

2/1*

5
0

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2563

ปี 2564

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
F0601 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลและดัชนีอุตสาหกรรม

19

กรมสรรพสามิต/ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย

0

F0402 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

1/1*

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย

3

F0404 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในการรับรองคุณภาพสินค้านวัตกรรมดิจิทัล

2

2

ส.อ.ท.

F0603 มาตรฐานทั้งในระดับ Innovation Specifications และ
National Standards

1

F0604 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

F0401 เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

F0403 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาทางเทคโนโลยี

0

F0602 พื้นที่ทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม

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

3

ส.อ.ท.

F0605 คุณภาพโครงสร้างบรอดแบนด์ การเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูง

อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

F0606 ระบบและโครงสร้างของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ

6/2*

ส.อ.ท./ มว./ สทอภ.

5

รวมทั้งสิ้น 82/5* โครงการ
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

-

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

EEC

F0503 มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

F0501 บุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน
กรมสรรพสามิต/ สอศ./ มว./ สคช./ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

2

กสทช./ ส.อ.ท.

V05 แรงงาน

5

F0502 บุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง และการบ่มเพาะกาลังคนดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทย
ส.อ.ท.

อก.

ปี 2562

กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ มว./ สทอภ.

V04 นวัตกรรม

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

F0204 การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
สศอ./ สศช./ ส.อ.ท.

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

มช./ ส.อ.ท./ ม.อ./ สนช./ มทร.ศรีวิชัย

F0203 เงินทุนและเครือข่ายแหล่งเงินทุนสาหรับผู้ผลิต ผู้พัฒนาเทคโนโลยี
และผู้ให้บริการออกแบบระบบ
ธพว./ สป.อก./ ส.อ.ท.

สป.วธ./ สศร./ สป.คค./ กฟภ./ ส.อ.ท.

F0303 เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทางานของรัฐและสร้างการขยายตลาดสู่ภาครัฐ

V02 ยกระดับขีดความสามารถของกิจการ

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

3

อก. , พณ.

F0302 การใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน

ส.อ.ท./ กรมสรรพสามิต

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

สศอ./ มว./ กฟภ./ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย

อก. , พณ.

ส.อ.ท.

0

F0504 ทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล

0

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

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

6

แผนแม่
บทฯประเด็
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมาย : 040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น
V01 การเชื่อมต่อดิจิทัล

V02 ทักษะดิจิทัล

F0101 ความครอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ทุกพื้นที่

F0201 ทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน และทักษะความเข้าใจในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0

NT/ ส.อ.ท.

0

กฟภ./ ส.อ.ท./ NIDA

13

กฟภ./ ส.อ.ท./ มมส./ ม.อ./ มก.

3

Depa/ ส.อ.ท./ ม.อ./ มก.

F0203 ทักษะดิจิทัลขั้นสูงสาหรับผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม

Value Chain

อก. , พณ.

ดศ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V03 การเข้าถึงบริการออนไลน์

F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลางสาหรับแรงงานในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลสมัยใหม่

F0102 การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

อก. , พณ.

0

ส.อ.ท.

F0301 การเข้าถึงบริการภาครัฐออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

1

ส.อ.ท./ สทอภ.

F0302 การให้บริการภาครัฐข้ามแดน

0

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0303 การวิจัยและพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่ง
อนาคตให้มีคุณภาพรองรับความต้องการใช้งานของประชาชน

0

ส.อ.ท./ วช./ ม.อ.

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
F0401 ความตระหนักรู้และการดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งาน

ความสามารถ
ในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยดีขึ้น

0

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

F0402 มาตรการ/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล

3

BOI/ สศช./ depa/ สพธอ./ ส.อ.ท.

F0403 การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ที่จาเป็นต่อการสร้างความยั่งยืนของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

5

ส.อ.ท./ ม.อ.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

สกมช. สทอภ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

-

รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
อก. , พณ.
แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
เป้าหมาย : 040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
V01 การลงทุน

V02 การซ่อมบารุง

F0102 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศ

0

Value Chain

F0103 การลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อการซ่อมบารุง
อากาศยาน

0

EEC/ สศอ./ สทอภ.

สคช./ สบพ./ ส.อ.ท.

4
1

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศ
ยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
F0501 ฐานข้อมูล

0

สศอ./ สทอภ./ ส.อ.ท.

1

BOI/ EEC/ ส.อ.ท.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

-

F0503 นิคมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน / ท่าอากาศยาน และ
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน

0

F0502 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

กสอ.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

3

สวทช./ ส.อ.ท.

BOI/ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

1

F0204 หน่วยรับรองและมาตรฐานของกิจการซ่อมบารุงของไทยที่เทียบเท่าสากล

F0404 บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ

F0402 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อม
บารุงอากาศยาน

สศช./ BOI/ ส.อ.ท.

0

กพท./ ส.อ.ท.

สบพ./ ส.อ.ท.

ปี 2564

1

F0203 การบริการด้านการซ่อมบารุงอากาศยานของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

F0403 ทักษะฝีมือช่างซ่อมบารุงอากาศยาน

ปี 2563

F0302 มาตรการดึงดูดผู้ใช้บริการซ่อมบารุงจากต่างประเทศ

1

V04 บุคลากร
F0401 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรด้านการซ่อมบารุง
อากาศยาน

สศช./ ส.อ.ท.

F0202 ขีดความสามารถของกิจการซ่อมบารุงอากาศยานในระดับสากล
สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท.

ธสน./ ธพว.

ปี 2562

F0301 การส่งเสริมการตลาดการซ่อมบารุง

0

สศอ./ สป.อก./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท.

0

BOI/ สศช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อก.

V03 การตลาด

F0201 ขีดความสามารถด้านการซ่อมบารุงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และความร่วมมือด้านธุรกิจ
กับหุ้นส่วนต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี

F0101 มาตรการจูงใจ/สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัทที่มี
เทคโนโลยีและสิทธิในการให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาทางาน
ในประเทศ

สศอ./ สป.อก./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท.

อก. , พณ.

กนอ./ ส.อ.ท.

ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซ่อม
บารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่

0

F0504 เครือข่ายกิจการซ่อมบารุงอากาศยานสู่การพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน / การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

0

สมอ./ กสอ./ สทอภ./ ส.อ.ท.

0

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
เป้าหมาย : 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
V01 การลงทุน

สศช./ BOI/ EEC/ สทอภ.

1

F0102 การตั้งฐานการผลิตในไทยของผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศ/ยานยนต์ไฟฟ้า/ยานยนต์อัตโนมัติ
จากต่างประเทศ

Value Chain

BOI/ กนอ./ สถาบันยานยนต์/ สศอ.

0

F0201 การคิดค้นนวัตกรรม กระบวนการผลิต
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

F0501 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบชิ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และอากาศยาน

1

กพร./ ส.อ.ท.

F0202 การวิจัย พัฒนาและการทดสอบชิ้นส่วน
อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์อัตโนมัติ

1

มว./ สถาบันยานยนต์/ สทอภ./ ส.อ.ท.

V03 การผลิต
กพท./ กสอ./ สศอ./ มว./ สคช./ สป.อก./
สถาบันยานยนต์/ สมอ./ ส.อ.ท.

V04 การตลาด

5

F0302 การนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท.

0

F0303 การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วน
อากาศยาน
สศอ./ สศช./ สป.อก./ สถาบันยานยนต์/
สมอ./ กสอ./ มว./ ส.อ.ท.

3

F0502 ศูนย์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
อากาศยาน

F0401 การส่งเสริมตลาดทดแทนการนาเข้า

0

ส.อ.ท.
F0402 เครือข่ายเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยาน

0

ส.อ.ท.

2

0

ส.อ.ท.

F0505 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับและสนับสนุน
มาตรฐานทั่วไป

1

F0506 โครงสร้างพื้นฐาน ห้องทดสอบ และระบบ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบันยานยนต์/ มว./ สทอภ./ ส.อ.ท.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

กรอ.

0

สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท.

0

สศช./ สศค./ ส.อ.ท.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

0

F0504 มาตรฐานกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ

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

กรอ.

0

สทอภ./ ส.อ.ท.

สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท.

F0403 บริการการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึน้
ของศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานในประเทศเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อก.

ปี 2563

ปี 2564

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
F0601 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สศอ./ สคช./ สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท.

3

F0602 กฎ/ระเบียบที่เอื้อ

สถาบันยานยนต์/ สทอภ./ ส.อ.ท.

F0404 การกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
อัตโนมัติทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

F0304 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยาน
สศอ./กสอ./มว./สศช./สป.อก./สมอ./ ส.อ.ท.

2

มว./ ส.อ.ท.

F0503 หน่วยรับรอง/ตรวจสอบมาตรฐานตามระดับสากล

F0301 ศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรและแรงงาน

อก. , พณ.

ปี 2562

V05 มาตรฐาน

V02 นวัตกรรม

F0101 การลงทุนในการปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนอากาศยาน

อก. , พณ.

1/1*

BOI/ ศก./ สศอ./ ส.อ.ท.

0

F0603 มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิต
BOI/ สศช./ สศค./ ศก./ ส.อ.ท.

0

F0604 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
สทอภ./ ส.อ.ท.

1

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier)

F0605 เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์ไฟฟ้า
สถาบันยานยนต์/ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท.

0

F0606 การส่งเสริมกิจการบริหารจัดการซากรถยนต์
และแบตเตอรี่
กพร./ สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท.

0

รวมทั้งสิ้น 21/1* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมาย : 040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อก. , พณ.

V01 วิจัยและพัฒนา

0

ตร./ สทป./ ส.อ.ท.

F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
ความมั่นคง

F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และ
บริการในอุตสาหกรรมความมั่นคง

3

Value Chain

ตร./ สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

V02 การผลิต
10

F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการผลิตและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิง
พาณิชย์
ตร./ สทป./ สศช./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/
ส.อ.ท.

1

10

1

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

5
5

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น

0

F0406 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง

10

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

F0407 กฎ/ระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ

4

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

2

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

-

2

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

F0408 พื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวในอุตสาหกรรมความมั่นคง

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

-

1/1*

F0405 ศูนย์ทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

3

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

F0302 การเข้าถึงตลาดหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ วข้อง
สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

ปี 2564

2

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

F0404 ข้อกาหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง

F0301 ความเชื่อมั่นภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

ปี 2563

F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ สมอ./ ส.อ.ท./ สวทช.

F0303 ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
และบริการจากอุตสาหกรรมความมั่นคงประเภทสินค้า
สองทาง

F0203 ความร่วมมือในการรับถ่าย ทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ
สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/
กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท.

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/
ส.อ.ท.

ปี 2562

F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

V03 การตลาด

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการ
สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด/ ส.อ.ท.

1

สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กห.

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ

F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรม
ด้านความมั่นคง

F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุอา้ งอิง เพื่อการบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

อก. , พณ.

1/1*

รวมทั้งสิ้น 59/2* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมาย : 040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น
V01 วิจัยและพัฒนา

F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรม
ความมั่นคง

0

ตร./ สทป./ ส.อ.ท.

0

F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง โดยการร่วมมือวิจัยกับ
หน่วยงานที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากในและนอกประเทศ

1

สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

1

สทป./ ส.อ.ท.

F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

0

สทป./ สศช./ ตร./ ส.อ.ท.

0

สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

F0204 การผลิตในอุตสาหกรรมความมั่นคงที่ได้ตามมาตรฐานสากล

1

สทป.

สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

0

F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง
สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

0

การส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง
สทป./ สมอ./ ตร./ ส.อ.ท.

F0404 ข้อกาหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง
สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

0

0

F0406 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง

F0301 ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทย

0

สทป./ ส.อ.ท.

F0302 การตลาดเชิงรุก โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยในการไปเข้าร่วมแนะนาสินค้าในต่างประเทศ

0

สทป./ ส.อ.ท.

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

-

ปี 2564

F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง

F0405 ศูนย์ทดสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความ
มั่นคง

V03 การตลาด

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

ปี 2563

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

F0203 ความร่วมมือในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมด้านความมั่นคง
สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กห.

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคง

0

ตร./ ส.อ.ท.

อก. , พณ.

ปี 2562

V02 การผลิต

F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิง เพื่อการบังคับใช้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

Value Chain

อก. , พณ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

-

สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

1

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ

F0407 กฎ/ระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ
สทป./ ตร./ ส.อ.ท.

0

แผนแม่
บทฯประเด็
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย : 040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
V01 การผลิตและพัฒนากาลังคน
8

F0102 เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการศึกษาและการฝึกอบรม
รฟม./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท.

F0201 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

12/1*

สศอ./ กพร./ ส.อ.ท.

1

Value Chain

5

F0301 นโยบายภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

0
6

สอวช./สศช./ สปส./ กสร./ ส.อ.ท.

ตร. สปส.

มอบ.

แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

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

1

F0304 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน/สถานประกอบการ
ในทุกขนาด

F0302 มาตรการจูงใจสถานประกอบการ

1

สป.วธ./ กกจ./ สป.อก./ ส.อ.ท.

0

F0305 การบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11

สป.รง./ สศช./ ส.อ.ท.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

ปี 2564

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0303 แผนการผลิต/พัฒนากาลังคน

3

สป.รง./ สศช./ ส.อ.ท.

F0107 กาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
สป.วธ./ มสด./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สศส./ สป.รง./ สคช./
สอวช./ ส.อ.ท.

0

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ
สป.วธ./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สคช./ ส.อ.ท.

ปี 2563

0

BOI/ส.อ.ท.

0

F0105 ครูฝึกในสถานประกอบการ

สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท.

ปี 2562

F0202 เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกิจการ
ในประเทศ

สป.วธ./ รฟม./ สอวช./ กกจ./ ส.อ.ท.

F0104 ทักษะที่จาเป็นของบุคลากร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ รฟม./ สอศ./ สศอ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/
สศส./ สป.อก./ มอบ./ ส.อ.ท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

รง.

F0203 การจ้างแรงงานที่มีศักยภาพสูง

F0103 มาตรฐานของสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม
รฟม./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท.

อก. , พณ.

V02 สถานประกอบการกิจการ

F0101 หลักสูตรสาหรับใช้ในการพัฒนากาลังคน

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

อก. , พณ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

-

2

รวมทั้งสิ้น 50/1* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
อก. , พณ.
แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย : 040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต
V01 การเข้าถึงดิจิทัล
กรมควบคุมโรค/ ม.อ./ ส.อ.ท.
F0102 การใช้บริการดิจิทัลภาครัฐของประชาชน

Value Chain

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

F0202 การนาหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคเศรษฐกิจ

4

F0103 ความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์แก่
ประชาชน

ส.อ.ท.

ส.อ.ท.

F0401 ทักษะด้านดิจิทัลของพลเมือง
สคช./ ม.อ.

0

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

1

F0303 การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์แบบเปิดในทุกภาคส่วน

15

1

ส.อ.ท.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล
ในด้านความพร้อม
ในอนาคต

F0501 กฎหมายที่อานวยความสะดวกในการพัฒนาดิจิทัล

1

สพธอ./ สมอ.

1

F0502 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล/โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกครัวเรือน

F0402 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์ ข้อมูล และดิจิทัลคอนเทนต์
depa

ปี 2564

F0302 ข้อมูลภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต

V04 การพัฒนากาลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล

ปี 2563

4

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

F0203 การยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1

สพธอ./ ส.อ.ท.

40/1*

กรมสรรพสามิต/ ส.อ.ท.

ปี 2562

F0301 บริการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

F0201 การนาดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ

6

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ดศ.

V03 รัฐบาลดิจิทัล

V02 การประยุกต์ใช้ดิจิทัล

F0101 การเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน

อก. , พณ.

0

สพธอ.

24

รวมทั้งสิ้น 97/1* โครงการ
หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน
depa

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F
กรอ.

สทอภ.

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

กก.

กก.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
V02 การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว

V01 ฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่

F0201 ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และองค์ความรู้ของท้องถิ่น

F0101 เครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ

มรบร. / มข. / NIDA / สป.กก.

20

Value Chain

F0102 การวิจัยเชิงพื้นที่
มรบร. / กวก. / มข. / มพ. / มจ. / มฟล.
/ มร.ดก. / มศก. / สป.กก.

3

V03 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
F0301 การตลาด ที่มุ่งเน้นการสื่อสาร คุณค่า และ
ภาพลักษณ์ของประเทศ
มรบร. / ททท. / มรย. / มศก. / มอบ. / NIDA / มข.

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

F0203 ความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่ง
ท่องเที่ยว

F0204 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ

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.

43/2*

16

72

F0401 ศักยภาพความพร้อมของบุคลากรการท่องเที่ยวในชุมชน

F0402 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

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

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

F0303 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์

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

162/2*

30/1*

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
107/2*

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

6

F0403 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มรบร. / กทท. / DTAM / มช. / มจ. / สป.กก. /
หอภาพยนตร์ / มข.

202

34

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

มร.ลป. / มอบ.

46/3*

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

F0302 การสร้างการตระหนักรู้ต่อนักท่องเที่ยว

มรบร. / กปส. / มพ. / 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.

F0202 ศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการ

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

สป.อก.

รวมทั้งสิ้น
752/10* โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

กก.

กก.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 050102 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น
V01 อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน
F0101 บรรยากาศของเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
มทร.ศรีวิชัย / มช. / มศก. / มอ. / CEA /สศช. / อพท.

25/1*

F0102 ฐานทางวัฒนธรรมของเมืองและชุมชน

มทร.ศรีวิชัย / ศก. / มอ. / สผ. / สศช.

68

Value Chain

7

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
F0401 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อและสนับสนุน
มทร.ศรีวิชัย / สป.กก.

8

F0402 ความปลอดภัยของเมืองและชุมชน
สป.กก. / สศช.

18

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

8/1*

F0202 กิจกรรมสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมภายในชุมชน
มทร.ศรีวิชัย / กทท. / กทม. / มช. / มจ. / มศก. / มอ. / มสด. /
มอบ. / สป.กก. / CEA / อพท.

43
5

ธกส. / GSB / สศช.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
กทม./มอบ.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

17

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

F0305 ศักยภาพของชุมชน

10

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

20

F0304 ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว

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

F0403 เงินทุนสนับสนุนแก่ชุมชน เมือง และผู้ประกอบการ

6

F0303 แผนการพัฒนาพื้นที่

มทร.ศรีวิชัย / คร. / สป.กก. / อพท.

20

2/1*

F0302 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา

มทร.ศรีวิชัย / สป.กก. / สศช. / อพท.

F0204 เรื่องราวของชุมชน
มทร.ศรีวิชัย / พช. / ท.ธ. / มจ. / มอ. / สป.กก. / อพท.

มศก. / มอบ. / CEA

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

F0203 วิถีชีวิต และบรรยากาศ
มทร.ศรีวิชัย / พช. / มจ. / มอ. / สผ. / สป.กก. / อพท.

V03 การบริหารจัดการเมืองและชุมชน
F0301 การขึ้นทะเบียนเมืองให้ได้รับเมืองสร้างสรรค์

F0201 พัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการสมัยใหม่

F0103 ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติของเมืองและชุมชน

มทร.ศรีวิชัย / ท.ธ. / มอ. / สศช.

V02 นวัตกรรมเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1/1*

รวมทั้งสิ้น
277/4* โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป้าหมาย 050103

F0101 การสร้างสรรค์สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ

กทท. / มอ. / สป.กก. / อพท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

มศก. / มอ. / สป.กก.

0
2

0

F0202 การมีตราสินค้า

1

F0203 มาตรฐานสินค้าเป็นที่ยอมรับ

พช.

1

F0204 สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

พช.

F0302 กระบวนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ

0

พช. / DIP
ด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

F0201 การพัฒนาการออกแบบสินค้า

-

2

DIP

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ

V02 การยกระดับสินค้าและบริการ
พช. / มศก. / มอ. / อพท.

V03 การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
F0301 การจาแนกการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าท่องเที่ยว

F0102 คุณค่าของสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

F0401 องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ และทรัพย์สินทางปัญญา

DIP / มอ. / อพท.

0

F0402 ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

DIP

0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
สินค้าท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น

F0403 การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

DIP / ตร.

0

F0404 ศักยภาพของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน

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

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

-

พณ.

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

V01 อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ของสินค้าท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

Value Chain

กก.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

กทท. / มมส. / สมอ.

0

รวมทั้งสิ้น
7 โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

กก.

กก.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
V01 ความพร้อมของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
F0101 สินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องทีม่ ีศักยภาพ

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

31

Value Chain

25

F0103 มาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง

กพร. / กรมอนามัย / มอ. / สสปน.

F0301 การประมูลสิทธิ์/จัดงาน/การจัดการแข่งขันกีฬา ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ/ สังคมสูง

F0302 การสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดงาน

5

สสปน.

15
V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อเนื่องหลังจากประชุม

V02 การตลาดท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
F0201 การสื่อสารภาพลักษณ์ (Image and Branding) ด้านท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของไทยในระดับโลก

F0401 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

20/1*

มอ. / สป.กก. / สสปน. / สศช.

กทท. / กปส. / ททท. / สสปน.
F0202 กลุ่มตลาดเป้าหมายทีส่ าคัญในทุกระดับ

F0402 เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ

กทท. / สสปน.

มอ. / สป.กก. / สสปน.

25/1*

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

NIA

34

กกท. / ททท. / มฟล. / สสปน.

F0102 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่มปี ระสิทธิภาพ

กทท. / สสปน.

V03 การบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
เพิ่มขึ้น

2
3

รวมทั้งสิ้น
169/2* โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

กก.

สสปน.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

เป้าหมาย 050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย
V01 ความพร้อมของสินค้าและบริการในการสนับสนุนการประชุมนานาชาติ

1

สนข. / สสปน.

0

กพร. / สนข. / สสปน.

F0104 ความเข้มแข็งและความพร้อมของสมาคมเจ้าภาพและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

F0102 มาตรฐานของสินค้า บริการ สถานที่ บุคลากร

0

สป.กก. / สสปน.

V03 สิทธิ์การจัดงาน

F0103 เป้าหมายและแผนงานในการดึงงานสู่ประเทศไทย

F0101 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ

0

ส.อ.ท. / สป.กก. / สสปน.

Value Chain

1

1

ทอท. / BOI / สสปน.

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

1/1*

ศก. / สป.กก. / สสปน.

F0203 ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางในการตั้งองค์การระหว่างประเทศระดับนานาชาติ

1/1*

F0303 การสร้างแม่เหล็กสาหรับ
การจัดการประชุมนานาชาติ
สทป. / BOI / สสปน.

0

F0304 ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน

สทป. / สสปน. / สศช.

1

คร. / สสปน.

0

สสปน.

สสปน.

V02 การสนับสนุนการบริหารจัดการงานประชุมนานาชาติให้บรรลุเป้าหมาย
F0201 สิทธิประโยชน์ และ การอานวยความสะดวกในการจัดงาน

F0301 กลุ่มตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
ผู้จัดงานและสมาคมระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

F0302 การประมูลสิทธิ์การจัดงานที่สร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง

F0105 ศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ
กพร. / มศก. / มอ. / สสปน.

กพร. / มอ. / สสปน.

0

F0402 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
สป.กก. / สสปน. / สศช.

F0403 นโยบายและมาตรการที่สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ

0

สทป. / สป.กก. / สสปน. / สศช.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการ
จัดการประชุม
นานาชาติของไทย

0

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประชุมนานาชาติของไทย
F0401 บุคลากรมีศักยภาพ และความสามารถที่หลากหลาย

ปี 2564

0

รวมทั้งสิ้น
6/2* โครงการ

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
กทท. / สบส. / ตร.
กรมอนามัย / กทม. / NIA
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F
** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

กก.

กก.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
V01 สินค้าและบริการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
V03 สิ่งอานวยความสะดวก
F0101 มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

F0301 การดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร

7

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

F0102 มาตรฐานสถานประกอบการ

2

F0302 เครือข่ายท่องเที่ยวเชื่อมโยง

5

มรภ. / สบส. / มข.

F0103 ความหลากหลายและความครอบคลุมของสินค้าและบริการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

Value Chain

มรภ. / มข. / มฟล. / มอ. / สป.กก.

7

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

V02 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
F0201 มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร
มรภ. / กกพ. / DTAM / สบส. / มข. / มบ. / มอ.

F0303 การอานวยสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและญาติ

0

คร. / ตร. / สป.กก.

F0401 การเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

3

3

มรภ. / ททท. / มข.

F0501 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
กทท. / สป.กก. / สศช.

F0203 คุณภาพและความหลากหลายของบุคลากรทางการแพทย์

F0502 ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์สินค้า
บริการ สถานประกอบการ
มรภ. / กทท. / DTAM / สบส. / กรม
อนามัย / มข. / มอ. / อย. / สป.กก.

0

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

มอบ.

2

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์
แผนไทยเพิ่มขึ้น

0

F0403 เครื่องมือทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

5

มรภ. / ททท. / มฟล. / มอ.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

1

เป้าหมาย
แผนบแม่ทย่อย

F0402 การตระหนักถึงความสาคัญและยอมรับในมาตรฐานสาธารณสุข

1/1*

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

3

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

F0202 บุคลากรทางการแพทย์มชี ื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
กกพ. / DTAM / มอ.

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

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเพิ่มขึ้นของรายได้และอันดับ
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

สป.อก.

รวมทั้งสิ้น
39/1* โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

กก.

กก.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 050302 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
V01 สินค้าและบริการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

V03 สิ่งอานวยความสะดวก

F0101 มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
กวพ. / สบส. / กรมอนามัย / มอ. / สรพ. / สป.กก.

F0301 การดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร

1

F0102 มาตรฐานสถานประกอบการ

F0302 เครือข่ายท่องเที่ยวเชื่อมโยง

1

สบส. / กรมอนามัย / มอ.

F0103 ความหลากหลายและความครอบคลุมของสินค้าและบริการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

Value Chain

0

มอ. / สป.กก.

1

DTAM / มอ. / สป.กก. / สศช.

0

สศช.

F0303 การอานวยสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและญาติ

0

-

V02 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

V04 การตลาดเพื่อสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

F0201 มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร

F0401 การเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

0

กกพ. / DTAM / สบส. / มอ.
F0202 บุคลากรทางการแพทย์มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

สป.กก. / สศช.

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

0
สพภ.

0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
อันดับด้านรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย

0

กกพ. / สบส. / กรมอนามัย

0

มอ.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

0

F0502 ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์สินค้า บริการ
สถานประกอบการ

F0403 เครื่องมือทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

F0203 คุณภาพและความหลากหลายของบุคลากรทางการแพทย์
กกพ. / คร. / มอ.

F0501 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

F0402 การตระหนักถึงความสาคัญและยอมรับในมาตรฐานสาธารณสุข

0

กกพ. / DTAM / มอ.

0

-

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเพิ่มขึ้นของรายได้และอันดับ
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

กทท.

รวมทั้งสิ้น
3 โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

กก.

สธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 050303 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
V01 สถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
F0101 ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของมาตรฐานทางการแพทย์

2

DTAM / สบส. / มร.อด. / มอ. / สรพ.

F0102 การสร้างแรงจูงใจ/สิทธิประโยชน์ในการเข้ารับมาตรฐานทางการแพทย์

0

Value Chain

สรพ. / สศช.
F0103 ศักยภาพของสถานประกอบการ หน่วยงานผู้ให้มาตรฐานทางการแพทย์

4/1*

กกพ. / สบส. / มอ.

F0301 การบังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์และการประกอบกิจการด้านสุขภาพ

0

สบส.

F0302 มาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยว

1

ททท. / สศช.

V02 ผู้บริโภค

F0303 มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค

F0201 ความเชื่อมั่นด้านการบริการทางการแพทย์

7

กกพ. / DTAM / สบส. / มอ. / สรพ.

V03 กฎระเบียบ มาตรการทางการแพทย์

DTAM / สบส. / สรพ. / อย.

0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

F0202 ความตระหนักรู้ต่อการดูแล รักษา สุขภาพ

0

DTAM / คร. / สบส. / มอ.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

-

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

-

รวมทั้งสิ้น
14/1* โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.4 การท่องเที่ยวสาราญทางน้า

กก.

กก.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย 050401 รายได้จากการท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

V01 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงท่าเรือ
F0101 เส้นทางเชื่อมโยงจากท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยว

1

กทท./สถ./สป.กก.

F0102 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

2

กทท./ศก./สถ./สป.กก.

F0103 ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว

F0501 ท่าเรือและร่องน้าเพือ่ รองรับเรือท่องเที่ยวขนาดต่าง ๆ

0

สถ./มก./สป.กก./สศช.

คร./จท.

Value Chain

V02 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวสาราญทางน้า และกฎหมาย
F0201 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางน้าที่มีศักยภาพ

กทท./จท./มสด./สพฉ.

F0202

1

V03 สิ่งอานวยความสะดวกและอุตสาหกรรม
่อมโยง องเที่ยวสาราญทางน้า
F0301 การเป็นท่าเรือเริ่มต้นหรือเชื
ปลายทางของการท่

1

คร.
F0302 การสร้างผู้ให้บริการการท่องเที่ยวสาราญทางน้า

กทท./คร./สพฉ./สป.กก.
F0303 การสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจระหว่างภาคเอกชน

F0304 ศักยภาพของอุตสาหกรรมและบริการเชื่อมโยง

V04 การตลาดที่สนับสนุนการท่องเที่ยวสาราญทาง
F0401 การสื่อสาร สร้างการรับน้รู้ าแหล่งท่องเที่ยวสาราญทางน้า

1

กทท./ททท./มก./สพฉ./สสปน.

2

ททท./มก./สพฉ./สสปน.

สป.กก./สศช.

-

0

F0503 การอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจสาราญทางน้า

สพฉ./สศช.

2/1*

F0504 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวสาราญทางน้า

คร./สศช.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวสาราญ
ทางน้าเพิ่มขึ้น

0

0

ททท./สสปน.

0

กทท./มก./สสปน.

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

0

F0502 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

F0404 เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในประเทศไทย

0

สถ./สป.กก.

1

สศช.

F0403 การจัดงานที่สอดคล้องกับช่วงเวลาเทียบท่าของเรือท่องเที่ยว

1

สป.กก./สศช.

ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ

F0402 กิจกรรมการตลาด

3

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า

หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน

-

รวมทั้งสิ้น
15/1* โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

กก.

คค.

แผนแม่บทย่อย : 5.4 การท่องเที่ยวสาราญทางน้า

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

V01 ศักยภาพของพื้นที่บริเวณท่าเรือ

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว

Value Chain

F0101 แหล่งท่องเที่ยวทางน้าที่มีศักยภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยว

สป.กก.

F0301 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ

V02 ภาคีในการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว

0

F0201 การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ ง

F0102 การสงวนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาท่าเรือ

-

0

F0103 ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ

-

0

BOI / สศช.

F0202 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
และประชาชน

0

สป.กก. / สศช.

0

คร. / จท.

F0302 กฎ ระเบียบ นโยบาย ที่เอื้อต่อการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว

คร. / สคร.

กทท.

คร. / กทท. / สศช.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

-

0

F0303 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท่าเรือ

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

1

1

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การขยายตัวของ
ท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
2 โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.5 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

กก.

กก.

เป้าหมาย 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

6

สป.กก. / กทท. / อพท.

F0102 กฎหมายที่เอื้ออานวยต่อการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน

Value Chain

0

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

0

V04 การตลาดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว

F0401 การสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้

2

สศช. / ททท. / กรมอนามัย

F0302 โครงสร้างพื้นฐานและอานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

13

53

ททท.

-

ประเทศไทยเป็นจุด
เชื่อมต่อการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน

7

F0403 เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม

9

ททท.

5

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0402 การเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายที่หลากหลาย

F0303 เครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
สป.กก. / กทท. / อพท.

1

-

F0301 สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดน

-

10

F0203 จุดแวะพักรถโดยสารระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน

V03 สิ่งอานวยความสะดวก
ตร. / คร.

76

F0202 เรื่องราวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค

F0103 กฎหมายที่เอื้อต่อการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สศช. /คร. / สป.กก. / กศก.

ปี 2564

F0201 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

F0101 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเทีย่ ว

สศช. / คร. / สป.กก. / กศก.

ปี 2562 ปี 2563

V02 เส้นทางการท่องเที่ยว

V01 กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและนโยบายด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
สศช. / คร. / สป.กก. / กทท. / อพท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

-

รวมทั้งสิ้น
182 โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

กก.

กก.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน้
V01 ยกระดับขีดความสามารถการจัดการความปลอดภัยสาหรับ
กท่่ยวองเที่ยว
F0101 ศักยภาพบุคลากรด้านการท่อนังเที
ตร. / ปภ. / สป.กก. / กทท. / มรภ.

15

F0102 เครือข่ายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

Value Chain

ตร. /สบส. / สพฉ. /พช. / สป.กก. / มรภ.

6

F0201 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
F0202 กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อรองรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สป.กก.

4

ตร. / คร. / สป.กก.

F0104 ระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ตร. / สพฉ. / สป.กก.

3

ตร. / กรมอนามัย / กทท. / สมอ. / มรภ.

1

13

โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

NT

14

F0302 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

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

-

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0301 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

1

V03 คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

F0105 เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สศช. / ตร. / depa / สป.กก.

1

ตร.

F0203 ความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว

F0103 สิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
กทม. / ตร. / กรมอนามัย / สพฉ. / สป.กก. / มรภ.

V02 มาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและทรัพย์สิน

1/1*

รวมทั้งสิ้น
59/1* โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

กก.

แผนแม่บทย่อย : 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

กก.

คค.

เป้าหมาย 050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

V01 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว
F0101 การพัฒนา ทานุ บารุงรักษาให้ปลอดภัย ได้มาตรฐานและใช้การได้สม่าเสมอ
ตร. / รฟม. / ทล. / สป.คค. / ทช.

V02 สิ่งอานวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

4

F0201 บริการสาธารณะและสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว

F0102 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว

Value Chain

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

กฟภ. / สป.คค. / สป.กก.

62

F0202 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว Information center

F0103 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ทช. / สป.คค. / ขบ. / ทช.

กทม. / ตร. /สป.กก.

28

F0301 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

-

1

นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

F0204 ความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

depa / สป.กก. / กทท.

F0302 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
สศช. / ตร. /สป.กก.

8

F0203 บริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย และครอบคลุม

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
สศช. / ตร.

26

14

F0205 โครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงและสะดวกสบาย

27

บ.ข.ส. / รฟม. / สป.คค. / ขบ. / ขส.มก.

0

F0303 ฐานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
สศช. / สป.กก.

9

F0304 ศักยภาพผู้ให้บริการ

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

-

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

0

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

NT

รวมทั้งสิ้น
181 โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมาย : 050603 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
V01 คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

V02 การมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย

F0101 ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
สป.กก. / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื / อสส. /อ.ส.พ.
/ สศช. / สผ. / อพท. / พด. / NIDA

20/1*

Value Chain

7

F0103 ความสะอาด และความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / DOT / สป.กก / อพท. / พด.

2

F0104 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2
10

ททท. / อพท. / พด. / NIDA

ปี 2564

21
2

สศช. / ททท. / พด.

4

0

สศช.

ปี 2562 ปี 2563

F0302 ความเข้าใจในบริบทสังคมของพื้นที่

F0203 กลไกการมีส่วนร่วม
สศช. / สป.กก / อพท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กก.

F0301 ตระหนักต่อความรับผิดชอบ

F0202 ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พช. / สผ. / DOT / สป.กก / สพภ. / อพท. / พด.

กก.

V01 คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

F0201 ความเป็นเจ้าของในพื้นที่
พช. / DOT / สป.กก / อพท. / NIDA

F0102 กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
DOT / อพท. / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/สพภ./สป.กก./พด.

กก.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
F0403 ศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

F0401 ความตระหนักรู้และความเข้าใจของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง
กทท. / DOT / สป.กก / อพท.
V04

/ สผ.บ/ผิDOT
/ สพภ.อสั/ งอพท.
/ NIDA่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่14/1*
องเที่ยวอย่างมีอสส.
ความรั
ดชอบต่
คมและสิ

F0404 กฎ ระเบียบ และกลไกที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

F0402 มาตรการจูงใจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สผ. / DOT / อพท.

1

สศช. / NIDA

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

-

6/1*

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

-

0

รวมทั้งสิ้น
89/3* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

มท.

สศช.

ดศ.

แผนแม่บทย่อย : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย 060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ
V02 โครงสร้างพื้นฐานของเมือง

V01 ความต้องการของเมือง

F0201 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

F0101 การบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
กรมโยธาธิการและผังเมือง /
กรมทางหลวงชนบท / กทม. /
การเคหะแห่งชาติ

Value Chain

43

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

F0102 การก้าหนดพื้นที่เป้าหมายการ
พัฒนาทิศทางการพัฒนาของพื้นที่

F0202 บริการพื้นฐานทางสังคมที่มี
คุณภาพและทั่วถึง

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

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

F0103 กลไกการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและพัฒนา
กรมโยธาธิการและผังเมือง / กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /
มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท.

47

F0301 การจัดเก็บข้อมูล

256

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

0

F0302 การบริหารจัดการข้อมูล

14

F0203 ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย / ส.อ.ท. / ตร. / สมช.

22

5

V04 การเงินที่ยั่งยืนของเมือง

V03 ฐานข้อมูลของเมือง

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

2

กรมควบคุมโรค / การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค / ส.อ.ท.

4

F0303 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล

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

0

F0304 การใช้ประโยชน์ของข้อมูล

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

3

F0401 แหล่งรายได้ของเมือง
กรมปศุสัตว์ / มทร.ศรีวิชัย /
ส.อ.ท. / องค์การตลาด

F0404 การดึงดูดการลงทุนจาก
เครือข่ายต่างประเทศ
ส.อ.ท. / BOI

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
V05 การบริหารจัดการเมือง
F0501 การขับเคลื่อนแบบองค์รวม

59

F0402 การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจาก
ภาคเอกชน
มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท. / สนช.
F0403 การสร้างแรงจูงใจด้านสิทธิ
ประโยชน์
มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท. / BOI

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

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

5

2

F0502 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ในระดับพืน้ ที่ในทุกมิติ

0

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

4

F0503 การก้าหนดแผนเมืองอัจฉริยะ
ระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา

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

4

32/1*

กรมควบคุมโรค / กรมส่งเสริม

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

4

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เมืองในพื้น ที่เป้าหมาย
ได้ รั บ การพั ฒ นา เพื่ อ
กระจายความเจริญและ
ลดความเหลื่ อ มล้้ า ใน
ทุกมิติ

V06 ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ
F0601 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ (Regulatory Sandbox)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / ส.อ.ท. / กสทช.

12

F0602 การสร้างการรับรู้ภาคประชาชน
กรมการปกครอง / กรมควบคุมโรค / มทร.ศรีวิชัย / ส.อ.ท.

F0604 สถาบันการศึกษา/บริการที่ส่งเสริมนวัตกรรม (เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์, Venture Capital, Angel Investor)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มทร.ศรีวิชัย / มอ. / มอบ. / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / ส.อ.ท.

8/1*

F0603 การสร้างนักพัฒนาเมือง

4

มทร.ศรีวิชัย / สพบ. / ส.อ.ท. / depa

7

F0605 แรงงานทักษะสูง (Talent) ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มทร.ศรีวิชัย / มอ. / สศช.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
กรมอนามัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่ไม่วได้ยงานเกี
่ยวข้ย่ วข้องหลั
หน่ไม่วไยงานเกี
่ยวข้ย่ วข้
องสนั
แต่
เลือกความเกี
องหลักก หรือ สนับสนุน
แต่
ด้เลือกความเกี
อง Fบสนุน

0

รวมทั้งสิ้น
537/2* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แผนแม่บทย่อย : 6.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย 060201 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได้มาตรฐาน
V02 การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง

V01 การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
F0101 โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเมือง การจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
กรอ. / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) / มอ.
/ ส.อ.ท. / องค์การจัดการน้า้ เสีย

F0201 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง
(ครัวเรือน ชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ)

F0102 กระบวนการผลิต สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
กรอ. / สส. / มอ. / ส.อ.ท.

F0202 การจัดการคุณภาพน้้า อากาศ ขยะ และของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด
อย่างเหมาะสม
เมืองพัทยา / กรอ. / กรมควบคุมมลพิษ / กรมอนามัย / กทม. /
มช. / มอ. / ส.อ.ท.
F0203 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เมืองพัทยา / กรอ. / กรมควบคุมมลพิษ / กรมอนามัย / กทม. /
มอ. / ส.อ.ท.
F0204 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรอ. / สส. / มอ. / ส.อ.ท. / สศช.

Value Chain

4

F0103 การใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุม้ ค่า
กรอ. / ส.อ.ท.

1
5

F0104 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรอ. / มอ. / ส.อ.ท. / สวทช.

4/1*

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

มท.

ทส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ทส.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
V03 ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของเมือง

17

F0301 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

9/1*

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

F0302 การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

11
1

0

กรอ. / กนอ. / มอ. / ส.อ.ท.
F0303 คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในเมือง

0

กรอ. / กรมควบคุมโรค / กสร. / ส.อ.ท.

F0304 การอยู่ร่วมกันอย่างพึง่ พาอาศัย

3

5

กรอ. / ส.อ.ท.

V04 ระบบนิเวศที่เอื้อต่อระบบการจั
2 ดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง

F0401 การพัฒนา ปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมาย มาตรฐานในการพัฒนาเมือง การจัดการเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของประชาชน
กรอ. / กรมควบคุมโรค / กรมอนามัย / ส.อ.ท.

5

F0402 โครงสร้างการบริหารจัดการเมือง
กรอ. / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) / ส.อ.ท.
F0403 ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง การออกแบบผังเมืองการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการเมือง
กรอ. / สส. / มอ. / ส.อ.ท.

1
1

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

0

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

5

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

9

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

หน่ววยงานเลื
ยงานเกีอ่ยกความเกี
วข้องหลั่ยวข้
ก องกับ Y1 และ F
หน่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

วยงานเกี
่ยวข้องสนั
สนุบนY1
หน่หน่
วยงานเลื
อกความเกี
่ยวข้บองกั
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง F

ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เมื อ งมี ร ะบบจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและมลพิ ษ
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน

รวมทั้งสิ้น
82/2* โครงการ

แผนแม่
บงทฯประเด็
น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลที่คาดหวั
จาก Workshop

มท.

แผนแม่บทย่อย : 6.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย 060202 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

Value Chain

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

6/1*

F0205 ศักยภาพชุมชนและสมรรถนะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

5/1*
0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / ส.อ.ท. / สทอภ.
F0203 เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาพืน้ ที่เป้าหมาย และ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

13

F0204 นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

3/1*

F0206 การเผยแพร่ผา่ นสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์

0

0

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

F0207 การส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างส้านึก
และความตระหนักของชุมชน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

2

มอ. / ส.อ.ท. / สป.วธ. / สศช. / อพท.

3

มอ. / ส.อ.ท.

F0103 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

4

ส.อ.ท. / ส้านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ส.อ.ท. / สป.วธ. / สศช.

F0202 ระบบข้อมูลอัจฉริยะในการพัฒนาพื้นที่

F0102 การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
ที่ค้านึงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร / มอ. / ส.อ.ท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

F0201 การก้าหนดนโยบาย และจัดท้าแผนผังระดับต่าง ๆ
เพื่อการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

F0101 การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยค้านึงถึงความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม
และภูมิวัฒนธรรม

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

ทส.

V02 เครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

V01 การก้าหนดพื้นที่เป้าหมาย

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

สศช.

F0208 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการจูงใจ/เชิงเศรษฐศาสตร์

1

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

ความยั่ ง ยื น ทาง
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม
และภูมิวัฒนธรรม

V03 แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
F0301 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความยั่งยืนสู่สากล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / ส.อ.ท. / สศช.

0

F0302 การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพืน้ ฐานภูมินิเวศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / มอ. / ส.อ.ท. / สป.อก.

7

F0303 ขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
/ ส.อ.ท.

0

F0304 การพัฒนาแหล่งต้นแบบ และแหล่งการเรียนรู้พนื้ ถิ่น

มอ. / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / ส.อ.ท. /
ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา / สป.วธ.
F0305 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มอ. / ส.อ.ท. / สป.วธ. / สศส.

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

หน่วยงานเกี
่ยวข้ออกความเกี
งหลัก ่ยวข้องกับ Y1 และ F
หน่วยงานเลื
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12/1*

วยงานเกี
่ยวข้องสนั
สนุบนY1 กรมการท่องเที่ยว
หน่หน่
วยงานเลื
อกความเกี
่ยวข้บองกั
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง F

0

รวมทั้งสิ้น
56/4* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

สศช.

F0101 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เทคโนโลยี ระบบโซ่
ความเย็น ของภาคเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ /สมอ./กสอ./สภาอุตสาหกรรม

0

F0102 เครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ เทคโนโลยี e-logistic
การบริหารองค์กรแบบมืออาชีพของภาคอุตสาหกรรม

สมอ./กสอ./สภาอุตสาหกรรม

3

Value Chain

สมอ./กสอ./สภาอุตสาหกรรม

0

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สภาอุตสาหกรรม

0

F0302 มาตรฐานของบุคลากรด้านโลจิสติกส์

F0203 เครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สภาอุตสาหกรรม/มอ.

1

F0303 เทคโนโลยีด้านระบบโลจิสติกส์
19

สภาอุตสาหกรรม/มอ./มพ.

21

F0204 การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (NSW)

F0104 เครือข่ายและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานและมี
ความปลอดภัยเพื่อรองรับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

กรมควบคุมโรค/กรมศุลกากร/กรมปศุสัตว์/สภาอุตสาหกรรม

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

สภาอุตสาหกรรม

8

35/1*

59

ทล./สนข./ทช./สภาอุตสาหกรรม

F0103 การจัดการความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

4

F0205 ระบบการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0

F0206 กรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
สป.คค./สภาอุตสาหกรรม

ต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

0

F0207 โครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
กทพ./กทท./รฟม./ทล./ขบ./ทช./จท./สคร./สบน./สภา
อุตสาหกรรม/มพ.

507

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
สศช./กรมควบคุมโรค/สป.คค./สศก./สภาอุตสาหกรรม
F0402 ฐานข้อมูลและการติดตามผลการพัฒนา
สศช./สป.ดศ./สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มพ.
F0403 องค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งสินค้า
สภาอุตสาหกรรม
F0404 กฎหมายส่งเสริมการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์
สป.คค./สภาอุตสาหกรรม

6
5
0
2

F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน
BOI/สภาอุตสาหกรรม

2

F0406 มาตรการสนับสนุนราคาเชื้อเพลิง/การใช้พลังงานทดแทนเพื่อประหยัดต้นทุน

สป.พน./สภาอุตสาหกรรม

6

รวมทั้งสิ้น
741 / 1* โครงการ

F0407 มาตรการกาหนดค่าบริการที่จูงใจในการใช้ระบบรางและน้า
รฟท./รฟม./สภาอุตสาหกรรม

0

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

F0301 มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์

F0202 สิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์
ทล./ สภาอุตสาหกรรม

ปี 2563

V03 ศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์

V02 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เครือข่ายโลจิสติกส์
ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ และการอานวยความสะดวก
F0201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
รฟท./กทพ./รฟม./ทล./ขบ./สนข./ทช./สภาอุตสาหกรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
V01 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

คค.

สมอ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

วว.

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

สศช.

บ.วิทยุการบินฯ/รฟท./กทท./ทล./ทย./ขบ./สนข./ทช./จท./
327/2*
สบน./สภาอุตสาหกรรม
F0102 สนับสนุนการรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ และการขนส่ง ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สป.พน./กทม./รฟท./กทท./สถ. /ขบ./สนข./ทช./ขร./จท./
12
สภาอุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน
F0103 ระบบ NSW ที่สมบูรณ์
กรมศุลกากร/สภาอุตสาหกรรม
10
F0104 กระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Value Chain

กรมศุลกากร/สภาอุตสาหกรรม/มอ.

1

F0105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์
ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ./สวทช./มทร.อีสาน

5

V02 การบริการด้านโลจิสติกส์

V03 ปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์

F0201 ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์มีศักยภาพและมาตรฐาน
ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มว./กรมส่งเสริมการค้า
17
ระหว่างประเทศ
F0202 มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์
สถาบันการบินพลเรือน/รฟท./ขบ./สภา
15
อุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน
F0203 บุคลากรด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
จท./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ./มทร.อีสาน
7

F0301 การลดอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ
สภาอุตสาหกรรม/มว./กรมส่งเสริมการค้า
4
ระหว่างประเทศ
F0302 การดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มว.
6
F0303 ฐานข้อมูลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
สศช./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน
10

F0204 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาและให้บริการ
ศูนย์โลจิสติกส์ต่าง ๆ
กทท./กรมควบคุมโรค/สถ./สป.คค./สภา
อุตสาหกรรม

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

7

F0106 การค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สภาอุตสาหกรรม

0

ประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

F0107 เครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยกับ

ขบ./สภาอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

5

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในภาพรวม
F0403 องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
สศช./สป.คค./ขบ./สนข./สภาอุตสาหกรรม

16

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

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

6

F0404 กฎหมายส่งเสริมการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

F0402 การประเมินผลการดาเนินการ และการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
F0101 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่
สะดวกงและเครือข่ายโลจิสติกส์ตาม
เส้นทางยุทธศาสตร์

คค.

12

สป.คค./สภาอุตสาหกรรม

3

รวมทั้งสิ้น
463 / 2* โครงการ

F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน
BOI/สภาอุตสาหกรรม

0

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

กทม.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

วว.

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

สศช.

รฟท./ขบ./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม/สวทช.

0

F0102 ขีดความสามารถของราง/ เพิ่มโครงข่ายทางคู่

รฟท./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม

7

F0103 ล้อเลื่อนที่ใช้ในการรถไฟมีจานวนเพียงพอต่อความ
ต้องการ

Value Chain

รฟท./ขร./สบน./สภาอุตสาหกรรม

0

F0104 โครงข่ายระบบการขนส่งทางรางครอบคลุมพื้นที่ต้นทางปลายทางของการขนส่งสินค้าหลัก

รฟท./กทท./สนข./ขร./สบน./สภาอุตสาหกรรม

2

F0105 การแก้ไขจุดตัดทางรถไฟกับถนน
รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม

0

ปี 2563

ปี 2564

V03 การกระตุ้นอุปสงค์

V02 การบริหารจัดการ
F0201 ความน่าเชื่อถือ ความตรงเวลา
รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม
F0202 การบริหารต้นทุน
รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม
F0203 ความสามารถในการรองรับสินค้า
รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม
F0204 การกากับดูแล และการติดตามประเมินผล
รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม
F0205 การเข้าถึงบริการขนส่งทางรางของผู้ประกอบการ
รฟท./กนอ./ขร./สภาอุตสาหกรรม
F0206 การอานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านเมือง
รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม
F0207 บุคลากรในการปฏิบัติการเดินรถมีจานวนเพียงพอ
รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
V01 โครงสร้างพื้นฐานทางราง / สนับสนุนทาง
F0101 สิ่งอานวยความสะดวกราง
และการเข้าถึงระบบราง

คค.

0
0

F0301 การเข้าถึง

รฟท./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม
รฟท./กทท./กนอ./ขร./สภาอุตสาหกรรม

0
1

0

F0302 ภาคีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
1

F0303 การตลาด
รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม

0

F0304 ราคา
0

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม

0

F0305 การส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
ขนส่งทางราง

0

BOI/รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

0

1

การขนส่งสินค้า
ทางรางเพิ่มขึ้น

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางรางในภาพรวม
F0401 กฎหมาย/ระเบียบ เพื่อขจัดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางราง
รฟท./สป.คค./ขร./สคร./สมอ./สภาอุตสาหกรรม

1

F0402 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
BOI/รฟท./ขร./สคร./สภาอุตสาหกรรม

0

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

F0403 การเปิดเสรีการขนส่งทางราง

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม

0

รวมทั้งสิ้น
15 โครงการ

F0404 มาตรฐานการเดินรถและการขนส่งสินค้า
รฟท./สภาอุตสาหกรรม

2

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

กนอ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

ทช.

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

สศช.

V02 สิ่งอานวยความสะดวก

V01 โครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชน
รฟท./รฟม./บขส./ขบ./สนข./จท./
สภาอุตสาหกรรม

8

112/8*

6

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

F0104 ยานพาหนะที่มีมาตรฐาน

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

7

F0105 สถานีขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อการเดินทาง
มากกว่า 1 ระบบ
กทม./รฟท./รฟม./สนข./ขร./จท./
สภาอุตสาหกรรม

รฟม./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม

0

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

รฟท./รฟม./ขสมก./จท./สภา
อุตสาหกรรม

34

1*

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

รฟท./รฟม./ขสมก./สภาอุตสาหกรรม

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

5

1

F0304 การบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้โดยสารภายใน
สถานีขนส่ง

F0204 การกาหนดมาตรฐานอุปกรณ์ในการขนส่ง
สาธารณะ

บขส./ขบ./สภาอุตสาหกรรม

รฟม./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม

ขบ./สนข./จท./สภาอุตสาหกรรม

รฟท./รฟม./ขสมก./สภาอุตสาหกรรม

ขสมก./ขบ./จท./สภาอุตสาหกรรม

รฟม./สนข./จท./สภาอุตสาหกรรม

รฟม./สภาอุตสาหกรรม

1

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
14
20
0
1

F0505 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

2

การเดินทางด้วย
ระบบขนส่ง
สาธารณะ
ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

F0506 การประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
รฟท./รฟม./ขสมก./สป.คค./ขร./สภาอุตสาหกรรม

2

F0507 การสร้างค่านิยมให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นทางเลือกหลักในการเดินทาง
รฟม./ขสมก./สป.คค./ขร./สภาอุตสาหกรรม

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

3

3

F0306 การบริหารจัดการในช่วงเวลาเร่งด่วน พิเศษ
จาเป็น

F0501 นโยบายกระตุ้นการเดินทางด้วยระบบสาธารณะ
รฟม./ขสมก./สป.คค./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม
F0502 มาตรฐานการให้บริการ
รฟม./ขสมก./ขร./สภาอุตสาหกรรม
F0503 การบังคับใช้กฎหมาย
ขสมก./ขร./ สภาอุตสาหกรรม
F0504 มาตรการผังเมือง
ยผ./สภาอุตสาหกรรม

4

F0403 การสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะจากภาครัฐ

4

F0205 การพัฒนาจุดให้บริการขนส่งสาธารณะ
เพื่ออานวยความสะดวกและพักผ่อน
11

0

F0402 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูด
ผู้โดยสาร

F0305 ระบบการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ

0

ปี 2564

F0401 ราคา

5/1*

F0303 การเพิ่มความถี่บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน
8

ปี 2563

V04 การกระตุ้นอุปสงค์

F0302 ความตรงต่อเวลา

F0203 ความสะดวกสบาย

F0103 ระบบขนส่งมวลชนรอง

บขส./ขสมก./ขบ./สภาอุตสาหกรรม

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

F0202 ความปลอดภัย

F0102 โครงข่ายการเดินทางที่ครอบคลุม
กทม./รฟท./รฟม./ขสมก./ทย./ขบ./
สนข./ขร./สคร./สบน./สภาอุตสาหกรรม

V03 การบริหารจัดการ
F0301 ระบบตั๋วร่วมบริการ

F0201 ความสะอาด

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
F0101 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

คค.

ยผ./กทม.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

18

รวมทั้งสิ้น
270 / 9* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

สศช.

F0101 การศึกษา/ ทักษะ/ ความรู้/
ประสบการณ์
ตร./กรมควบคุมโรค/สอศ./สถ./
ปภ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม

ขบ./ทช./สภาอุตสาหกรรม

24/1*

8

Value Chain

F0103 การมีระบบ/ มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ
ตร./ปภ./ขบ./สนข./สภา
อุตสาหกรรม

V03 ผู้ใช้รถใช้ถนน
9

F0202 การก่อสร้าง

กทม./ทล./ทช./สภาอุตสาหกรรม

55

F0203 การบารุงรักษา
กทม./สถ./ทล./ขบ./ทช./สภา
อุตสาหกรรม

22

ตร./ขบ./สภาอุตสาหกรรม

22

F0302 การกาหนดมาตรฐาน
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการ
ใช้รถ ใช้ถนน
ปภ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม

120

F0204 การกาหนดมาตรฐาน

23/1*

ปภ./ทล./ทช./สภาอุตสาหกรรม

ปี 2563

ปี 2564

V04 การช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุ

F0301 การบังคับใช้กฎหมาย

F0201 การศึกษา ออกแบบ

F0102 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎจราจร
สถ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม

V02 ถนน/ยานพาหนะ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
V01 คน/องค์กร/หน่วยงาน

คค.

F0401 กลไกการประสานงาน/ แจ้ง
เหตุ
ตร./กรมควบคุมโรค/สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน/ปภ./ทล./
สป.คค./สภาอุตสาหกรรม

F0402 กลไกการช่วยเหลือ/ การส่ง
ต่อคนเจ็บ

สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน/สถ./
สภาอุตสาหกรรม

19

F0205 สมรรถนะ สภาพการใช้งานได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย

F0403 การประกันภัย

ขบ./ ทช./สภาอุตสาหกรรม

คปภ./สภาอุตสาหกรรม

80

1

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

0

ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง

V05 สภาพแวดล้อมที่ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม
F0501 การบริหารจัดการ
กรมควบคุมโรค/ปภ./ทล./ขบ./สนข./สภาอุตสาหกรรม

5

42

F0502 การรณรงค์ให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

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

5

F0503 การใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ตร./สถ./ปภ./ทล./สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม

0

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

รวมทั้งสิ้น
435 / 2* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

สศช.

V02 การขับเคลื่อนโรงไฟฟ้า
การกากับดูแล และกฎระเบียบ

F0101 การจัดทานโยบายเปิดรับซื้อ
สนพ./สภาอุตสาหกรรม

0

F0102 การจัดลาดับความสาคัญประเภท
เชื้อเพลิง

Value Chain

สนพ./สภาอุตสาหกรรม

1

F0103 การกาหนดกลไกขับเคลื่อนหรือ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการที่ชัดเจนเพื่อบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยทีjเกีย่ วข้อง
สนพ./พพ./ชธ./กกพ./ปตท./กฟผ./
สภาอุตสาหกรรม

7

V03 โครงสร้างพื้นฐานขนส่ง/แปร
รูป

V04 การติดตามประเมินผล

F0201 การกากับ การจัดหาและการใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

F0301 การจัดหาและการนาเข้าก๊าซธรรมชาติให้
มีประสิทธิภาพตามแผน

F0401 การติดตามโครงการเพือ่ ให้มีการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเป็นไปตามแผน/สัญญา

ชธ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม

ชธ./กกพ./ปตท./สภาอุตสาหกรรม

14

F0202 การออกระเบียบหลักเกณฑ์คดั เลือกการ
รับซื้อที่เหมาะสม
พพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม

0

6

F0302 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ
ปตท./สภาอุตสาหกรรม/มว.
กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว.

สนพ./กกพ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม

F0402 การติดตามประเมินผลเพือ่ จัดทา
นโยบายจัดหาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

1

สนพ. /สภาอุตสาหกรรม

F0304 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐาน
เดิม

9

F0502 การสร้างความรู้ ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจความสาคัญของพลังงาน
สนพ./สป.พน./สภาอุตสาหกรรม/มอ.

1

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0503 ความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทั้งในและต่างประเทศ
สนพ./สป.พน./ชธ./สภาอุตสาหกรรม/มว.

7

F0504 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา
สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

2

การใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า
ลดลง

1

V05 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงในภาพรวม

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

ปี 2564

2

F0305 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน
กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว.

ปี 2563

0

5

F0303 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า

ปตท./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว.

F0501 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1

F0203 การบริหารจัดการสัญญาและข้อตกลง
ซื้อขายไฟฟ้า
กกพ./สภาอุตสาหกรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
V01 นโยบายและแผนงาน

พน.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

0

รวมทั้งสิ้น
57 โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

สศช.

พน.

ปี 2562

เป้าหมาย 070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
V01 นโยบายและแผนงาน
F0101 การจัดลาดับความสาคัญประเภท
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่
ภายในประเทศ
พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม

2

F0102 การกาหนดอัตราการรับซื้อตามประเภท
เชื้อเพลิงเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน

Value Chain

พพ./สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม

1

F0103 การกาหนดนโยบายการจัดหาและบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงทดแทนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
พื้นที่
พพ./สนพ./กกพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม

5

F0104 การกาหนดกลไกหรือแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม

2 /1*

V03 การส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบไฟฟ้า
ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

V02 การกากับดูแล และ
กฎระเบียบ

F0301 การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
พลังงานทดแทน

F0201 การปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

พพ./สนพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม

2

พพ./สนพ./ปม./สอน./สภาอุตสาหกรรม/
มจ./

18

F0202 ระเบียบหลักเกณฑ์คัดเลือกการรับซื้อ
พลังงานทดแทนที่เหมาะสม

F0302 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสม

สนพ./กกพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม

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

0

F0203 การกากับการจัดหาและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

32 /4*

F0303 ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน
พพ./สนพ./กฟน./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มว./มจ.

พพ./สนพ./กกพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม

0

11/2*

F0304 กลไกการส่งเสริมพลังงานทดแทน
ที่เอื้อต่อการลงทุน

F0204 การบริหารสัญญาการรับซื้อที่เหมาะสม
ให้สอดคล้องกับประเภทพลังงานทดแทน

พพ./สนพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม/มว.

สนพ./กกพ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม

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

0

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

4

F0305 ธุรกิจการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ระดับ
ชุมชน

V04 การพัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

11

V05 การติดตามประเมินผล

พพ./สนพ./กกพ./สภา
อุตสาหกรรม

1

F0502 การใช้ผลการประเมินทั้งภาค
ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ
เพื่อจัดทานโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

F0402 การส่งเสริมเทคโนโลยีที่
สามารถผลิตได้ในประเทศ
5

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

พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม

5

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0403 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ
พพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./
มรส./มจ.

2

การใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น

0

V06 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ
F0601 การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างการยอมรับ
พพ./สภาอุตสาหกรรม/มอ.

15

F0602 การทางานร่วมกันในเชิงการบูรณาการและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
พพ./กฟภ./ปม./สภาอุตสาหกรรม

0

F0603 การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานทดแทน
พพ./สนพ./กฟภ./สภาอุตสาหกรรม

5

รวมทั้งสิ้น
122 / 7* โครงการ

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

F0501 การจัดหาพลังงานทดแทน
เป็นไปตามแผน และเพียงพอ

F0401 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยี
พพ./สนพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มว./มอ./มช./
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน/
มจ.

ปี 2563

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

ธพ./กรอ.

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

สศช.

V02 กฎหมาย และกฎระเบียบ

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจและ
นวัตกรรมเพื่อนามาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน
F0401 ระบบติดตามตรวจสอบการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ
การค้า

F0201 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

F0301 มาตรการตอบสนองต่อโหลด

พพ./สนพ./กฟภ./สภาอุตสาหกรรม

พพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม

F0302 การสนับสนุนและจูงใจการติดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพพลังงาน

F0102 แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานที่นาไปสู่การปฏิบัติ
พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม

Value Chain

V03 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน

F0101 นโยบายเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน
24

8

F0103 พัฒนานวัตกรรมนโยบายทาง
การเงินเพื่อลงทุนด้านการอนุรักษ์
พลังงาน
พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม

7

F0202 กาหนดมาตรฐาน คุณภาพ
ปลอดภัย
พพ./ธพ./กกพ./กฟผ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม

4

5

5

F0303 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อดาเนินการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

พพ./สภาอุตสาหกรรม

20

พพ./สภาอุตสาหกรรม

4

9

F0305 การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งยานยนต์
ไฟฟ้า และภาคที่อยู่อาศัย
พพ./ธพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม

8

3

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

6

F0403 การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
พพ./กฟผ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม/มอ./สวทช.

3

ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

พพ./สภาอุตสาหกรรม

1

23
4

รวมทั้งสิ้น
166 โครงการ

8

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

ปี 2564

F0402 สนับสนุนเทคโนโลยี IoT ร่วมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

V05 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
F0501 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม บทบาทพลังงานชุมชนเพื่อการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
สป.พน./พพ./สภาอุตสาหกรรม
F0502 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม
F0503 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน
พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม

ปี 2563

14

F0404 ผู้เชี่ยวชาญและรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
การจัดการพลังงาน

F0306 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาค
เกษตรกรรม เพื่อนาไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ
กวก./พพ./สภาอุตสาหกรรม

พพ./สภาอุตสาหกรรม

พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม

F0304 การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ในโรงงาน/อาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก

F0203 มาตรฐานและฉลาก เพื่อการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
พพ./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม

พพ./สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม

พพ./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม

10

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
V01 นโยบายและแผน

พน.

กรอ./สมอ.

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

สศช.

7

F0102 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน

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

1

F0202 การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน
0

สนพ./สภาอุตสาหกรรม

0

Value Chain

F0103 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน

9

การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริด

V03 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

F0301 การยอมรับของประชาชนในกระบวนการการพัฒนาโรงไฟฟ้าและ
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

F0303 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา

สนพ./พพ./สภาอุตสาหกรรม

สนพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ.

3

F0302 ฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน/บูรณา
การงานร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง
สนพ./พพ./สภาอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

6

F0104 แผนอานวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน

สนพ./สภาอุตสาหกรรม

1

3

F0304 ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
สนพ./สภาอุตสาหกรรม

0

รวมทั้งสิ้น
30 โครงการ

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

F0201 การพัฒนาและสาธิตนาร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริด

F0101 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน

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

ปี 2563

V02 การติดตาม ประเมินผล

V01 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

สนพ. /พพ./กฟผ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

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

พน.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

กกพ.

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 7.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

สศช.

V02 เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต

F0101 โครงสร้างอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์พื้นฐานมีความ
ครอบคลุม
กสทช./สป.ดส.

กสทช./NT

16

F0103 คุณภาพ
กสทช./สป.ดส.

4

Value Chain

F0104 ผู้ให้บริการ
กสทช.

1

32

F0102 โครงสร้างอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (3G 4G 5G)
ครอบคลุมพื้นที่

V03 การเข้าถึง

F0201 ดึงดูดให้เข้าถึง

F0202 ครอบคลุมความสนใจที่
หลากหลายของผู้ใช้งาน
กสทช.

F0401 การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
อินเทอร์เน็ต

สดช.

กสทช./สดช.

6

4

0

F0303 ราคาของอุปกรณ์เข้าถึงที่เอื้อมถึง

F0203 ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์

1

3

กสทช.

3

กสทช./depa

16

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประชาชน
มีความสามารถใน
การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น

1

F0107 การบริหารจัดการคลื่นความถี่
กสทช./NT

19

16

F0106 การร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงข่ายระหว่าง
ประเทศ
กสทช.

ปี 2564

F0402 ระดับความรู้ในการใช้ดิจิทัลการ
ใช้งานอุปกรณ์สาหรับเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต

F0304 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้

F0105 ความจุโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
กสทช./สป.ดส.

F0301 การครอบครองอุปกรณ์สาหรับเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต

สป.ดส.

ปี 2563

V04 ประชาชน/ผู้ใช้งาน

F0302 ราคาของบริการอินเทอร์เน็ตเอื้อมถึง
2

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
V01 โครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต

ดส.

4

V05 การกากับดูแล
F0501 นโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทย
กสทช./สป.ดส./สดช.

35

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

F0502 บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ/บูรณาการงานร่วมกับส่วนเกีย่ วข้อง
กสทช.

49

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

depa

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

รวมทั้งสิ้น
212 โครงการ

แผนแม่
ทฯ ประเด็
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย 080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึน้

.

F0101 จิตวิญญาณ/แรงบันดาลใจ/mindset/ความสามารถในการปรับตัวการเป็นผูป้ ระกอบการ
สศช./ สสว./ อย./ สอศ./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท./ มมส./ สนช./ มมจ./ มรภ.บร.

Value Chain

19/1*

F0103 เครือข่ายธุรกิจ
สศช./ สสว./ สอศ./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท../ มทร.ตอ./ มรภ.บร.

90/2*
1

แหล่งเงินทุนทางเลือก

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ตลาด

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

26/1*

ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและนวัตกรรม

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.

F0401

4

สศช./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท../ มพ.

สินเชื่อผู้ประกอบการใหม่

16/2*

0

0

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน

สศช./ สสว./ อย./ ส.อ.ท..

F0402

สศช./ ธพว./ ส.อ.ท.

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มพ.

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

Depa/ สมอ.

2

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การขยายตัวของ
วิสาหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

นโยบายและการให้สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ

F0403 ข้อมูลที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ
สศช./ สสว./ อย./ ส.อ.ท./ สนช.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สสว.

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย

V03 แหล่งเงินทุน

F0302

F0201

F0202

ความรู้/ทักษะการดาเนินธุรกิจ

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.

F0301

สสว.

V02 สินค้าและบริการ

V01 ผู้ประกอบการ

F0102

สสว.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

6
3

รวมทั้งสิ้น
167/6* โครงการ

แผนแม่
ทฯ ประเด็
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย 080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
V01 ผู้ประกอบการ
ดีขึ้น

.

F0201

F0101 ความรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติ

สสว.

สสว.

F0102

ปริมาณ คุณภาพ และ ความสามารถ

7

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
F0401

ความง่าย/การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

0

สศช./ ธพว./ ส.อ.ท.

F0302

SMEs รับรู้และสามารถเข้าถึงได้

64/1*

V03 แหล่งเงินทุน
F0301

F0202

4

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

การเลือกใช้/เข้าถึง/ใช้เทคโนโลยี/ดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ

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

Value Chain

88

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

V02 ผู้ให้บริการ

สศช./ สมอ./ ส.อ.ท./ สศท./ สวอ./ กสอ.

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อก.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอือ้ อานวยแก่ SMEs

0

3

สศช./ สสว/ ส.อ.ท.

F0402

สศช./ ธพว./ ส.อ.ท.

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน

มาตรการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ

สศช./ สสว/ ส.อ.ท./ สนช./ สคพ./

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดจิ ิทัลดีขึ้น

1

รวมทั้งสิ้น
167/1* โครงการ
หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สมอ. / มอบ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

กสอ.

แผนแม่
ทฯ ประเด็
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป้าหมาย 080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

.

F0101 ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางการเงิน

5

F0102 ความเข้าใจวิธีการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน

0

สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

Value Chain

F0103 การประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายมีความน่าเชื่อถือ
สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

สสว.

1

F0201 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
สศช./ ธนาคารออมสิน/ สศค./ ส.อ.ท.

หน่วยงานกากับดูแลการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ

สศช./ สศค./ ส.อ.ท.
F0302

F0303

4

ที่ปรึกษาทางการเงิน

สศช./ สสว./ ส.อ.ท.
F0304

0

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

F0202 การค้าประกันสินเชื่อ
สศช./ บสย./ ส.อ.ท.

13/2*

F0203 ข้อมูลเพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่ SMEs
สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

0

F0204 ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงิน
NCB/ สศช./ สสว./ ส.อ.ท.
F0205 ระบบประเมินมูลค่าสินทรัพย์
สศช./ ส.อ.ท.
F0206 มาตรฐานทางการเงิน
สศช./ ธปท./ ส.อ.ท.

1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

3

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่
ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ย
ต่อปีเพิ่มขึ้น

0

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

8

0

สิ่งอานวยความสะดวกในการทาธุรกิจ

สศช./ ส.อ.ท.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

2

V03 แหล่งเงินทุน
F0301

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กค.

V02 เครื่องมือทางเงิน

V01 ผู้ประกอบการ
สศช./ สสว./ ธนาคารออมสิน/ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ ส.อ.ท.

สสว.

กรอ.

รวมทั้งสิ้น
37/2* โครงการ

แผนแม่
ทฯ ประเด็
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
สสว.
สสว.
แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป้าหมาย 080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

.

V01 ช่องทางการระดมทุนและซื้อขาย
F0101 เกณฑ์รองรับการะดมทุนแบบ Public Offering และ Ongoing
สศช./ ก.ล.ต./ สศค./ ส.อ.ท.

Value Chain

F0103

F0201 ช่องทางให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

2

1

ศักยภาพผู้ประกอบการ

สศช./ สสว./ สมอ./ ส.อ.ท./ มอ./ กสอ.
F0202

รูปแบบการระดมทุนที่เหมาะสมและหลากหลาย

3/1*

สศช./ สสว./ ก.ล.ต./ ส.อ.ท./ มอ.
F0202

5

สศช./ ก.ล.ต./ ส.อ.ท.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

V02 ความพร้อมของผู้ประกอบการ

F0102 การพัฒนา SMEs Board ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สศช./ ก.ล.ต./ ส.อ.ท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กค.

3

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

1

มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึน้

ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับตลาดทุน

สศช./ สสว./ ก.ล.ต./ ส.อ.ท./ มอบ./ มอ.

รวมทั้งสิ้น
15/1* โครงการ
หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สมอ./ มอบ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

กสอ.

แผนแม่
ทฯ ประเด็
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย 080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น

สสว.

.

F0101 ความรู้/ทักษะ
สศช./ สสว./ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ สมอ./ ส.อ.ท./ กสอ.

20

ความสามารถในการบริหารจัดการ

Value Chain

ระบบ Platform การซื้อขายที่หลากหลาย
สศช./ ส.อ.ท./ DITP
F0202

F0103 การเข้าถึงตลาด
สศช./ สสว./ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ สมอ./ ส.อ.ท./ สนช./ DITP/ กสอ.

8

ระบบ e-Payment ที่น่าเชื่อถือ

8

สศช./ ธปท./ ส.อ.ท.

0

F0203
ระบบการบริหารจัดการสินค้าการขนส่งและโลจิสติกส์
สศช./ ส.อ.ท.

0
0

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

V03 ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

F0401

ความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการและผู้ขาย

1

สศช./ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ ส.อ.ท.

F0302

การให้บริการหลังการขายและการคุ้มครองผูบ้ ริโภค

0

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน

0

ส.ก.ค./ สศช./ สสว./ สพธอ./ ส.อ.ท.

F0402

สศช./ ส.อ.ท.

สศช./ สคบ./ ส.อ.ท.

มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

0
0

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

สมอ.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การคุ้มครองผูซ้ ื้อและผูข้ าย

F0403 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โลจิสติกส์ และการค้า
สศช./ ส.อ.ท.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

F0201

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

F0301

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

พณ.

V02 ระบบการซื้อขายและระบบสนับสนุนที่ปลอดภัย

V01 ผู้ประกอบการ

F0102

สสว.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

ตร.

รวมทั้งสิ้น
37 โครงการ

แผนแม่
ทฯ ประเด็
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
สสว.
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย 080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

สสว.

.

F0201

ความรู้/ทักษะ

9

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มว./ มอ./ DITP/ สคพ.
F0102

Value Chain

F0103 ความพร้อมในการผลิต
สศช./ ส.อ.ท./ มทร.พระนคร/ สวทช.

คุณภาพมาตรฐาน

3

1

F0302

F0203 นวัตกรรมและความแตกต่าง
สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มทร.พระนคร/ มว./ มอ./
สนช.

F0401 การเข้าถึงข้อมูลและตลาดผูซ้ ื้อในต่างประเทศ
สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ ศลช./ DITP

2

การบริหารความเสี่ยง

สศช./ ส.อ.ท.

0

F0402 การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
สศช./ สสว./ สกท./ ส.อ.ท./ ศลช.

2

F0403 การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
สศช./ ส.อ.ท./ สคพ.
F0404

0

ประสิทธิภาพในการผลิต

สศช./ สสว./ สป.อก./ ส.อ.ท./ มอ.

43

0

กรอบการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ

1
2

F0501 กฎหมาย กฎระเบียบ และกิจกรรมจากภาครัฐที่เอื้อ
สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

3

F0502 พิธีการศุลกากร และการอานวยความสะดวกทางการค้า
สศช./ ส.อ.ท.

0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยดีขึ้น

F0503 การปกป้องรักษาผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ทางการค้า
สศช./ ส.อ.ท.

1

F0504 โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
สศช./ สนข./ ส.อ.ท.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

7

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศ

2

F0405 การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มตลาดเป้าหมาย
สศช./ ส.อ.ท./ DITP/ สศท.

4

ภาพลักษณ์สินค้าไทย

สศช./ สป.อก./ ส.อ.ท./ สนช./ DITP

F0206

2

สศช./ ส.อ.ท.

F0303 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สศช./ ส.อ.ท./ สนช.

1

การตอบโจทย์ตลาด

สศช./ สสว./ สป.อก./ ส.อ.ท./ DITP
F0205

การออกแบบและตราสินค้า

V04 โอกาสทางการตลาด

แหล่งเงินทุนสาหรับสนับสนุนการค้า
และการลงทุนในต่างประเทศ

สศช./ ธสน./ ส.อ.ท.

6

สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

V03 แหล่งเงินทุน
F0301

F0204

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ สรอ./ มว./ DITP

F0202

ความสามารถในการบริหารจัดการ

สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

V02 สินค้าและบริการ

V01 ความพร้อมของผู้ประกอบการ
F0101

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

พณ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

สมอ.

0

รวมทั้งสิ้น
89 โครงการ

แผนแม่
ทฯ ประเด็
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย 080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึน้

.

F0201 คุณภาพมาตรฐาน
สศช./ สสว./ CLT/ อย./ พช./ ส.อ.ท./ สรอ./ สศท./
สวอ.

F0101

F0102

สสว.

19

ความสามารถในการบริหารจัดการ

F0202

สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

5

9

ตราสินค้า

F0203

5

Value Chain

F0302

F0401 การเข้าถึงตลาดผู้ซื้อในต่างประเทศ
สศช./ สสว./ DITP/ สคพ.

แหล่งเงินทุนสาหรับสนับสนุนการค้า
และการลงทุนในต่างประเทศ

15

2

สศช./ ส.อ.ท./ มอ.

F0403

0

2

การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

F0501 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/ ส.อ.ท./ สศช./ สสว.

F0502 พิธีการศุลกากร และการอานวยความสะดวกทางการค้า
สศช./ กศก.

48

พันธมิตร/เครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ

F0503 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
สศช./ สสว.

5

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

กสอ.

1

0

สศช./ ส.อ.ท./ จร./ คต.

F0404
สศช.

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

18

F0402 การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ สมอ./ กสอ.

การบริหารความเสี่ยง

11

ภาพลักษณ์สินค้าไทย

V04 โอกาสทางการตลาด

V03 แหล่งเงินทุน

8

การตอบโจทย์ตลาด

สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

สศช./ ส.อ.ท.

สมาคมธนาคารไทย/ สศช./ ธสน./ ส.อ.ท.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

นวัตกรรมและความแตกต่าง

สศช./ สสว./ มอ./ สนช./ ส.อ.ท.
F0204

สกอท./ สศช./ สสว./ ส.อ.ท.
F0205

F0301

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

พณ.

V02 สินค้าและบริการ

V01 ความพร้อมของผู้ประกอบการ
ความรู้/ทักษะ
สศช./ สสว./ พช./ ส.อ.ท./ มอ./ สคพ.

สสว.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

1

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การขยายตัวการ
ส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
149 โครงการ

แผนแม่
ทฯ ประเด็
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
สสว.
สสว.
สสว.
แผนแม่บทย่อย : 8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย 080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขนึ้

.

F0102

F0201

31

SMEs Big Data

F0103 การขึ้นทะเบียน SMEs
สศช./ สสว./ ส.อ.ท.

Value Chain

ผู้ให้บริการทางธุรกิจ
สศช./ สมอ./ ส.อ.ท./ สรอ./ สคพ./กสอ.
F0202

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มทร.พระนคร/ มอ.

24

การช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์สนับสนุน SMEs

9

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

11

F0203
ระบบการประเมินศักยภาพ SMEs
สศช./ ส.อ.ท.

V03 การอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
F0301

ประสิทธิภาพการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน

สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ สรอ./ FTPI/ มทร.พระนคร
F0302

65/1*

คุณภาพการให้บริการภาครัฐ

สศช./ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ ส.อ.ท.

72

F0303 กฎ ระเบียบ และสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อธุรกิจ SMEs
ส.ก.ค./ สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ สคพ.

1/2*
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

19/2*

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

12

อันดับนโยบายของ
ภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น

รวมทั้งสิ้น
244/5* โครงการ

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

V02 ระบบการส่งเสริม

V01 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม SMEs
F0101 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ SMEs
ส.ก.ค./ สศช./ สสว./ ส.อ.ท./ มทร.พระนคร/ สนค.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กสอ.

แผนแม่
บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมาย

090101

สศช.

ปี 2562

เมืองพัทยา / กองทัพเรือ / สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ / EEC / การประปาส่วนภูมิภาค /
การเคหะแห่ง ชาติ / การไฟฟ้านครหลวง /กรมควบคุม โรค / กรมโยธาธิก ารและ
ผังเมือง / กรมทรัพยากรน้าบาดาล / กรมทางหลวง / สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร / กรมทางหลวงชนบท / สภาอุตสาหกรรม / สวทช. / สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

54/1*
0

4
2

0

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพืน้ ที่

6
0

F0303 การตลาดและประชาสัมพันธ์

F0401 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
BOI / EEC / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /สภาอุตสาหกรรม

1

F0402 การมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / EEC / กรมประมง

0

F0403 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ

3

F0304 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / EEC / กรมการแพทย์ /
กรมการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ ทางเลือ ก / กรมปศุสัตว์ / กรมวิชาการเกษตร /สภา
อุตสาหกรรม / สวทช. / สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / GISTDA

3/1*

F0204 การประชาสัมพันธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
EEC / กรมศุลกากร / สภาอุตสาหกรรม

F0302 สมรรถนะบุคคลากร

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) /EEC/องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร /
กรมปศุสัตว์ / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สภาอุตสาหกรรม

EEC / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /สภาอุตสาหกรรม

BOI / สานักงานตารวจแห่งชาติ / EEC / กรมสรรพากร / สภาอุตสาหกรรม

F0301 มาตรฐานสินค้าและบริการ

เมืองพัทยา / สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / EEC /
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สภาอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เมืองพัทยา / EEC / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /
สภาอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

F0203 สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุน

V03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการ และการตลาด
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / EEC / กรมปศุสัตว์ /
กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม

ปี 2564

F0202 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานได้ตามความต้องการของตลาด

F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
EEC / กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม

ปี 2563

V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

5/3*

เมืองพัทยา / EEC / กรมควบคุมโรค / สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม /กรมวิชาการเกษตร / กรมโรงงานอุตสาหกรรม /สภาอุตสาหกรรม / GISDA

6

รวมทั้งสิ้น
87/5* โครงการ

F0404 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เมืองพัทยา / สานักงานตารวจแห่งชาติ / EEC /กรมควบคุมโรค / สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน /
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ
Y1 และ F แต่ไ ม่ได้เ ลือกความ
เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

EEC

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก

Value Chain

สศช.

1

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม/
กั บ Y1 แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กความ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
เกี่ยวข้องกับ F

แผนแม่
บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมาย

090102

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

EEC

ปี 2562

การลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก

เมืองพัทยา / สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ / EEC / การเคหะแห่งชาติ /
การท่าเรือ แห่ง ประเทศไทย / การไฟฟ้านครหลวง / กรมควบคุ มโรค /
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / กรมโยธาธิการและผังเมือง / กรมทางหลวง /
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / กรมทางหลวงชนบท / กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ / สภาอุตสาหกรรม

26
2

F0301 ช่องทาง/วิธีการการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มนักลงทุน
EEC / กรมศุลกากร / สภาอุตสาหกรรม

0

F0302 มาตรการจูงใจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

3

F0303 การอานวยความสะดวกแก่นักลงทุน
เมืองพัทยา / สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน / สภาอุตสาหกรรม

F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เมืองพัทยา/ EEC / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน / สภาอุตสาหกรรม / สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณทหาร
ลาดกระบัง / มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11

F0202 มาตรฐานและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ
เมืองพัทยา / EEC / กรมอนามัย / กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สภาอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัย
บูรพา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

5

เป้าหมายแผนบทย่อย

EEC / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/
สภาอุตสาหกรรม/ มหาวิทยาลัยบูรพา

8

การลงทุนในเขต
พื้นที่พัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

V03 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

เมืองพัทยา / BOI / EEC / การไฟฟ้านครหลวง / กรมสรรพากร / สภาอุตสาหกรรม

ปี 2564

F0203 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานได้ตามความต้องการของตลาด

F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
EEC / กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม

ปี 2563

V02 แรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่

F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

Value Chain

สศช.

F0401 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบตั อิ ย่างเป็นระบบ
เมือ งพัทยา / สานัก งานทรัพยากรน้าแห่งชาติ / กรมควบคุมโรค /
กรมอนามัย / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ / สภาอุตสาหกรรม / GISTDA
F0402 กฎระเบียบและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน

1

สภาอุตสาหกรรม /

9

รวมทั้งสิ้น 68 โครงการ
3

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Y1 และ F แต่ไ ม่ได้เ ลือกความ
เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง กองทัพเรือ / สานักงานตารวจแห่งชาติ / การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / กรมการจัดหางาน / สานักงาน
กั บ Y1 แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กความ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เกี่ยวข้องกับ F

แผนแม่
บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

สศช.

สศช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
กรมควบคุมโรค / กรมทางหลวง / สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร / สภา
อุตสาหกรรม

8

Value Chain

0

3

F202 การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
BOI / สานักงานเศรษฐกิจการคลัง / สภาอุตสาหกรรม

F0102 การวางผังเมืองผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง / สานักงานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม / สภา
อุตสาหกรรม

สศช. / สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม/
สภาอุตสาหกรรม

0

F203 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน/เกษตร/
ผู้ประกอบการ
สศช. / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สภาอุตสาหกรรม

F0301 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
สภาอุตสาหกรรม

F0302 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และทันสมัย
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม

F0401 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานได้ตาม
ความต้องการของตลาด

1/1*

สภาอุตสาหกรรม /

สศช. / กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม /

0

F0502 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
BOI / สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม /
F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
สานักงานตารวจแห่งชาติ / กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม /

F0402 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกีย่ วกับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่
สศช. / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมปศุสัตว์
/ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) / สภา
อุตสาหกรรม /

0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

0

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

F0303 นวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการตลาดที่ทันสมัย
เหมาะสมกับพื้นที่

F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน

สภาอุตสาหกรรม /

0

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่

V04 การศึกษาและการวิจัย

2

F0504 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาอุตสาหกรรม / GISTDA
F0505 การยอมรับการพัฒนาพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของคนในพื้นที่
สศช. / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สภาอุตสาหกรรม /

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง
Y1 และ F แต่ไ ม่ได้เ ลือกความ
เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

V03 ประชาสัมพันธ์/การตลาด

V02 การผลิตและบริการ
F0201 การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

ปี 2563

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง
กั บ Y1 แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กความ
เกี่ยวข้องกับ F

1
1
0
1
0

รวมทั้งสิ้น 17/1* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เป้าหมาย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สศช.

ปี 2562

090202 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้อง
ของโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
การยางแห่งประเทศไทย /กรมควบคุมโรค /
กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท /
สภาอุตสาหกรรม

Value Chain

สศช.

F0201 การทักษะ/ฝีมือแรงงานและ
ประกอบการ

0

0

สภาอุตสาหกรรม

0

สภาอุตสาหกรรม
F0304 การอานวยความสะดวกแบบ OSS

0

F0602 ฐานข้อมูลด้านการลงทุน
สศช. / BOI / สภาอุตสาหกรรม

0

สศช. / BOI / สภาอุตสาหกรรม

F0604 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0

0

F0402 สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่
ด้านภาษี
สภาอุตสาหกรรม

0
0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

0

การลงทุนใน
พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น

0

F0603 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
สานักงานตารวจแห่งชาติ / กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม

F0502 การวิจัยและ พัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการในพืน้ ที่

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ สภาอุตสาหกรรม
F0605 การยอมรับการพัฒนาพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของคนในพื้นที่
สภาอุตสาหกรรม

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ
Y1 และ F แต่ไ ม่ได้เ ลือกความ
เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

0

F0401 สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
F0601 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน

F0501 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานได้ตาม
ความต้องการของตลาด

สศช. / กรมปศุสัตว์ / กรมวิชาการเกษตร / สภา
อุตสาหกรรม

0

0

F0303 การวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการลงทุนในพืน้ ที่

สศช. / กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม

V05 การศึกษาและการวิจัย

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /
สภาอุตสาหกรรม

F0302 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และทันสมัย
สภาอุตสาหกรรม

F0202 การส่งเสริมการผลิตวัตถุดบิ
สาหรับอุตสาหกรรมในพืน้ ที่

F0102 การวางผังเมืองผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
กรมทางหลวงชนบท / สภาอุตสาหกรรม

สศช. / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /
สภาอุตสาหกรรม

F0301 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

สภาอุตสาหกรรม

ปี 2564

V04 มาตรการจูงใจการลงทุน

V03 ประชาสัมพันธ์/การตลาด

V02 ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

ปี 2563

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง
กั บ Y1 แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กความ
เกี่ยวข้องกับ F

1
0
0

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

สศช.

สศช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
BOI / กรมเจ้าท่า / สภาอุตสาหกรรม

0

F0201 ระบบการจราจร
F0202 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
สภาอุตสาหกรรม

Value Chain

F0203 การบริหารจัดการมลพิษทางน้า อากาศ
F0102 การวางผังเมืองผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สศช. / กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม

0

กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม

0
0

กรมการแพทย์ / สภาอุตสาหกรรม
F0302 การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม

0

F0402 การพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคง

สภาอุตสาหกรรม

0
0

0

กรมอนามัย / สภาอุตสาหกรรม

0

F0502 ฐานข้อมูลเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย / สภาอุตสาหกรรม

0

F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
สานักงานตารวจแห่งชาติ / กรมการปกครอง / สภาอุตสาหกรรม

0

F0504 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการปกครอง / สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม

0
1

F0505การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย / สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สภาอุตสาหกรรม

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ
Y1 และ F แต่ไ ม่ได้เ ลือกความ
เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

1

F0303 การพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมใน
พื้นที่

F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน

F0401 ความสามารถในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง

สานักงานตารวจแห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรม

0

F0301 การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

V04 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สานักงานตารวจแห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรม

0

F0204 การบริหารจัดการระบบการจัดการขนส่งสาธารณะ
สภาอุตสาหกรรม

ปี 2564

V03 บริการสาธารณะ

V02 การบริหารจัดการเมือง
สานักงานตารวจแห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรม

ปี 2563

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง
กั บ Y1 แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กความ
เกี่ยวข้องกับ F

กรมทางหลวงชนบท / GISTDA

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

เมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่
ได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่มาก
ขึ้น

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

สศช.

สศช.

สศช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย 090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
F0101 ความครอบคลุ มและสอด คล้ องของโครงสร้ างพื้ นฐานในเขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน และโครงสร้ า งพื้ น ฐานเชื่ อ มโยงกั บ
พื้นที่เศรษฐกิจหลัก

Value Chain

การรถไฟแห่งประเทศไทย / การประปาส่วนภูมิภาค / กรมควบคุมโรค /
กรมทางหลวง / สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / กรมทาง
หลวงชนบท / กรมปศุสัตว์ / สภาอุตสาหกรรม

F0201 ประสิทธิภาพของ OSS (การลงทุน/ แรงงาน)

0

กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม

20

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / กรมประมง / สภาอุตสาหกรรม

5

F0203 มาตรฐานการผลิตและบริการ

1

F0204 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและผูป้ ระกอบการ

1

3

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สภาอุตสาหกรรม
F0205 ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุขชายแดน

1

F0302 การให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
BOI / สานักงานเศรษฐกิจการคลัง / กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม

F0303 ประสิทธิภาพในการอานวยความสะดวกการผ่านแดน
กรมศุลกากร / กรมปศุสัตว์ / กรมประมง / กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม

0

กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม

V03 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
สภาอุตสาหกรรม

ปี 2564

V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ

กรมประมง / สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม

F0301 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

ปี 2563

F0202 ศักยภาพผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม

ปี 2562

2

1

V04 ประชาสัมพันธ์/การตลาด
F0401 ช่องทางการนาเสนอการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมแก่นกั ลงทุน

2

BOI / สภาอุตสาหกรรม
F0402 รูปแบบการจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่

BOI / สภาอุตสาหกรรม

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / สานักงาน
Y1 และ F แต่ไ ม่ได้เ ลือกความ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม /
เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง
กั บ Y1 แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กความ
เกี่ยวข้องกับ F

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม /

เป้าหมายแผนบทย่อย

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

สศช.

BOI

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

เป้าหมาย 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) /
การรถไฟแห่งประเทศไทย / กรมควบคุมโรค / กรม
ทางหลวง / สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร / กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม

Value Chain

F0102

29

F0204 ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
สานักงานตารวจแห่งชาติ / กรมการปกครอง / สภา
อุตสาหกรรม

0

F0301 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
กรมควบคุมโรค / กรมการจัดหางาน /
สภาอุตสาหกรรม

0
เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0302 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน / สภาอุตสาหกรรม

3

การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่
เพิ่มขึ้น

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

F0401 กฎหมายที่เกี่ยวกับการผังเมือง/การควบคุมอาคาร

0

F0402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

F0501 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านต่าง ๆ
กรมควบคุมโรค / กรมการจัดหางาน / กรมวิชาการเกษตร / สภาอุตสาหกรรม

6

F0502 การอานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่นักลงทุน

สภาอุตสาหกรรม
F0403 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกฎระเบียบคมนาคม

0

0

F0404 มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการให้สิทธิและประโยชน์จากหน่วยงาน

BOI / กรมการขนส่งทางบก / สภาอุตสาหกรรม

1

กรมธนารักษ์ / สภาอุตสาหกรรม

V04 กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐ

กรมการขนส่งทางบก / กรมเจ้าท่า / สภาอุตสาหกรรม

1

F0203 การจัดสรรที่ดินและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

0

กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม

0

F0202 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน
สภาอุตสาหกรรม

การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรม

2

ปี 2564

V03 ความพร้อมของแรงงาน

V02 ความพร้อมของพื้นที่อุตสาหกรรม
F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการนิคม/เขตอุตสาหกรรม

F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ปี 2563

สานักงานตารวจแห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรม

8

F0503 มาตรการและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง / สภาอุตสาหกรรม

F0504 การตลาดและประชาสัมพันธ์
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรม

8

รวมทั้งสิ้น 68 โครงการ

10

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ กรมวิชาการเกษตร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Y1 และ F แต่ไ ม่ได้เ ลือกความ
เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง
กั บ Y1 แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กความ
เกี่ยวข้องกับ F

กรมโรงงานอุตสาหกรรม / กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ /

แผนแม่
บทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวังจาก Workshop

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

สศช.

มท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย 090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก

5

กรมโยธาธิการและผังเมือง / กรมทางหลวงชนบท /
กรมศุลกากร / สภาอุตสาหกรรม

กรมควบคุมโรค / กรมโยธาธิการและผังเมือง /
สภาอุตสาหกรรม

F0202 การพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม
F0203 การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง

Value Chain

F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร /
สภาอุตสาหกรรม

0

กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม

0

F0401 ความสามารถในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สานักงานตารวจแห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรม

3
2

F0204 การบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตาม
มาตรฐานสากล

กรมควบคุมโรค / สภาอุตสาหกรรม
F0302 การพัฒนาระบบการบริการทางแพทย์

กรมการแพทย์ / กรมอนามัย / สภาอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรม

F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง/การควบคุมอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง / สภาอุตสาหกรรม
F0503 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ/สาธารณสุข
กรมอนามัย / สภาอุตสาหกรรม

0

F0504 การประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
กรมการปกครอง / สภาอุตสาหกรรม
F0505 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย / มหาวิทยาลัยนเรศวร / สภาอุตสาหกรรม

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ กรมการแพทย์
Y1 และ F แต่ไ ม่ได้เ ลือกความ
เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

1

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

0

เมืองในพื้นที่
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากขึ้น

F0303 การพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมในพื้นที่

F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
สศช. / กรมอนามัย / กรมการปกครอง / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / สภาอุตสาหกรรม

F0402 สมรรถนะ/องค์ความรู้ของบุคลากร
ด้านความมั่นคง
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ /
สานักงานตารวจแห่งชาติ / กรมการปกครอง /
สภาอุตสาหกรรม

0

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

2

ปี 2564

F0301 ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพ

สภาอุตสาหกรรม

V04 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปี 2563

V03 บริการสาธารณะ

V02 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่
F0201 การบังคับใช้ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ

F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ปี 2562

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง
กั บ Y1 แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กความ
เกี่ยวข้องกับ F

2
0
0
0
2

รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop

วธ.

วธ.

วธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 10.1 แผ่นย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี
ปี 2562 ปี 2563
เป้าหมาย : 100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ ี เข้าใจในการปฏิบตั ิตนปรับตัวเข้ากับสาาพแวดล้อมดีขน้

ปี 2564

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณ
ที่ดี เข้าใจในการปฏิบัตติ น
ปรับตัวเข้ากับ
สาาพแวดล้อมดีข้น

รวมทั้งสิ้น
2,261/2* โครงการ

หมายเหตุ: n* หมายถง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1

แผนแม่
บทฯประเด็
น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

วธ.

แผนแม่บทย่อย : 10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พงประสงค์จากาาคธุรกิจ

พม.

วธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย : 100201 าาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มข้น

V01 นโยบายและมาตรการสนับสนุน
ให้าาคธุรกิจลงทุนทางสังคม

V03 สาาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการลงทุนเพื่อสังคม

F0201 ความรับผิดชอบต่อสังคมของาาคธุรกิจ

F0101 มาตรการทางาาษี

สวส. / สศค.

V02 การยกระดับธุรกิจให้มีการลงทุน
ทางสังคมอย่างยั่งยืน

0

สวส. / ก.ล.ต. / สป.อก

3

F0301 ฐานข้อมูลกลางเพื่อตอบโจทย์
ปัญหาของสังคม

F0102 การจัดตั้งกองทุน

สวส. / SME bank

1

F0202 ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ
2

สวส. / ททท.

-

3

F0302 การกาหนดระเบียบ กฎหมายที่เอื้อ
ต่อาาคธุรกิจในการลงทุนทางสังคม

F0103 การให้รางวัลและสิทธิประโยชน์
สวส. / ก.ล.ต. / สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

F0203 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม
0

สวส. / พช. / พส. / พก.

1

สวส. / สคก.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

สวส.

หมายเหตุ: n* หมายถง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1

3

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

าาคธุรกิจมีบทบาท
สาคัญในการลงทุน
เพื่อสังคมเพิ่มข้น

รวมทั้งสิ้น
13 โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

วธ.

วธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กรมประชาสัมพันธ์

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 10.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย : 100301 สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างาูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดาัยและสร้างสรรค์
V01 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อ
F0101 กลไกการกากับดูแลตนเองร่วมกันของสื่อ
กรมประชาสัมพันธ์ / สป.วธ / กสทช.

6

F0102 มาตรฐานวิชาชีพสื่อ
กรมประชาสัมพันธ์

F0301 เนื้อหาสื่อที่ปลอดาัยและสร้างสรรค์
สลน. / กรมประชาสัมพันธ์ / สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม / Thai PBS

3

4

กรมประชาสัมพันธ์ / Thai PBS / สลน.

V02 คุณาาพของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน
F0201 หลักสูตร/ชุดความรู้ ที่เสริมทักษะ (Re-skill) และเพิ่มทักษะ
(Up-skill) วิชาชีพประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย

1

สลน. / กรมประชาสัมพันธ์

0/1*

0

สลน. / กรมประชาสัมพันธ์ / สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม / กรมควบคุมโรค

11/1*

หมายเหตุ: n* หมายถง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1

0

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0503 กลไกและกระบวนการบริหารจัดการข่าวปลอม
(Fake news) และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

กรมประชาสัมพันธ์ / สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

F0401 ระบบคลังข้อมูล ข่าวสารที่มีมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Linked open data)
กรมประชาสัมพันธ์ / กรมควบคุมโรค

กรมประชาสัมพันธ์ / สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

3

V04 การเข้าถงข้อมูลข่าวสาร

5

F0502 กลไกการสารวจและรับฟังข้อเท็จจริงความคิดเห็น
จากทุกาาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม

10

F0402 ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

F0202 มาตรฐานบุคลากรด้านสื่อ
กรมประชาสัมพันธ์

F0501 ความตระหนักรู้และเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารสาคัญ
ของประเทศในทุกาาคส่วน

23/1*

F0303 ความร่วมมือในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของาาคีเครือข่ายด้าน
สื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์
Thai PBS / กรมควบคุมโรค / สป.วธ

กรมประชาสัมพันธ์ / สป.วธ

V05 การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร

F0302 รูปแบบสื่อที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถงได้

F0103 มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์
กรมประชาสัมพันธ์

V03 สื่อสร้างสรรค์และสื่อที่มีคุณาาพ

7/1*

V06 สาาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสื่อ
F0601 ประชาชนมีาูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ
กรมประชาสัมพันธ์ / สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม /
สานักงานปลัดกระทรวงศกษาธิการ

8

รวมทั้งสิ้น
81/4* โครงการ

F0602 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารเทศและการ
สื่อสารของประเทศ
-

สื่อในสังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้าง
าูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ปลอดาัยและ
สร้างสรรค์

0

พม.
พม.
พม. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
เป้าหมาย 110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
V01 นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

V02 การพัฒนาศักยภาพครอบครัวและภาคเครือข่าย V03 กระบวนการสื่อสารทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว

F0101 การพัฒนานโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

F0201 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของ
ครอบครัว

F0301 พัฒนา เชื่อมโยง และใช้ฐานข้อมูลครอบครัว

สค./ สป.พม. / กรมอนามัย/ ดย./ผส.

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

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

16

Value Chain

F0102 ความตระหนักรู้ของสังคมทุกภาคส่วน
สค./ สสส./ กรมอนามัย/ สกศ./ สถ.

125/1*

F0202 ทักษะการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านครอบครัว

1

สค./ กรมอนามัย/ สานักงานศาลยุติธรรม/
อส./ สสส./ สตช.

4

10

F0302 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ
ให้บริการสาหรับครอบครัว
สค./ กรมควบคุมโรค/ สสส./ กรมอนามัย/
สกสค./ ดย.

2

V04 กลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัวและเสริมสร้างสร้างศักยภาพมนุษย์
F0404 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

F0401 ระบบสิทธิประโยชน์สาหรับครอบครัว
สค./ สสส./ กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/ สปสช./ สกสค./
สกศ./ สถ./ ดย.

50

F0402 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์
สค./ พก./ สานักงานศาลยุติธรรม/ อส./ สตช./ สพฐ./ สป.วธ./
ดย./ ผส.

21

F0405 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม

110

F0403 ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
สค./ กรมสุขภาพจิต/ สสส./ สป.สธ./ สพฐ.

สค./ สานักงานศาลยุติธรรม/ อส./ สตช./ ม.อ./ มร.อด.

สค./ กรมอนามัย/ สถ./ ดย./ กสร.

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

90

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

ครอบครัวไทยมี
ความเข้มแข็งและ
มีจิตสานึกความ
เป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียง
มากขึ้น

148

F0406 ชุดความรู้ งานวิจัย กฎหมาย นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครอบครัว

925

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

รวมทั้งสิ้น
1502/1*โครงการ

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

V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

V01 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ
F0101 ความพร้อมพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์
กรมอนามัย / ม.อ.

3/1*

Value Chain

F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ถึงหลัง
คลอด
สสช./ มช./ กรมอนามัย /
ม.อ.

6

F0201 โภชนาการและการเจริญเติบโต
สสส./ มช./ กรมอนามัย / มฟล. / ม.อ. / มสด./ สสช.
F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
สสส./ กรมการแพทย์/ สป.ศธ./ กสร./ ดย. / มช./
กรมสุขภาพจิต/ กรมอนามัย/ กทม. / ม.อ. / มสด./
สสช.
F0203 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเด็ก
มช./ กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย / ม.อ.
F0204 ทักษะการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง
สค./ กรมอนามัย/ ดย.

V04 ระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
F0401 ระบบข้อมูลและสารสนเทศอนามัย การเจริญพันธุ์และเด็กปฐมวัย

23

สกศ./ กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/ ดย./ สถ.
F0402 องค์ความรู้นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการพัฒนาเด็ก
สกศ./ กรมอนามัย / สสส. / ม.อ.

15

7
208/3*

V03 บริการและสวัสดิการสาหรับเด็ก
F0301 การพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ
กรมอนามัย/ กรมสุขภาพจิต/ กรมการแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

0

F0302 มาตรฐานงานบริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย

149

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

1
9

F0303 ประสิทธิภาพการบริการและสวัสดิการด้านสังคม

7

กสร./ กรมอนามัย/ ดย./ กสศ./ ม.อ.

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
F0501 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สกศ./ กรมอนามัย/ ดย.

3

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

32

F0503 การมีส่วนร่วมของชุมชน
สกศ./ กรมอนามัย / สถ.

4

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2564
ปี 2562 ปี 2563

สธ.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

เด็กเกิด
อย่างมีคุณภาพ
มีพัฒนาการสมวัย
สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

รวมทั้งสิ้น
467/4*โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ศธ. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
พม.
พม.
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขนึ้
V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้
V01 การพัฒนาทักษะชีวิต
V03 รูปแบบการเรียนรู้

F0101 หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น

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

4

Value Chain

F0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกันทางสังคม
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

16

F0103 ความรู้และทักษะที่ใช้ในการทางาน และทักษะ
ทางด้านอารมณ์
สอศ. / สป.ศธ. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มรท. / มช. / มร.ลป.
/ มทร.ธัญบุรี / มทร.อีสาน / ม.แม่โจ้ / มศก. / STIN / มรย. /
มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ

F0201 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21

F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล

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

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

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.แม่โจ้ / มศก. / STIN /
มรร. / มรย. / มรภ.บร /
มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย /
ม.รอ

23

12

31

11

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

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

มทร.รัตนโกสินทร์ / มร.ชม. / มทร.

2

อีสาน / ม.แม่โจ้ / มรย. / มรภ.ศก. /
มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ

5

29

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

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

29

20

26

F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัตดิ ว้ ยตนเอง

7

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21
ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้
มีสานึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน
อพวช. / สกศ. / สอศ. / มมส. / ม.อ. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มทร.
อีสาน / ม.แม่โจ้ / มรย. / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย / ม.รอ

F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

29

F0304 เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

F0502 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
เหมาะสม

F0503 สภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้ใน
ชุมชน

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

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

F0501 นโยบายและมาตรการที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

44

31

F0303 ระบบการเรียนที่เน้นการนาทักษะพืน้ ฐานที่จาเป็น
ของแต่ละวิชาหลักมากระตุ้นให้ผเู้ รียนสร้างทักษะการปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

F0403 ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
มจพ. / สบร. / อพวช. / สพฐ. / สกศ. / สป.ศธ. / มทร.พ. / มมส. /
มฟล. / มทร.รัตนโกสินทร์ / มรท. / มช. / มร.ลป. / มทร.อีสาน /
ม.แม่โจ้ / มรย. / มรภ.บร / มรภ.ศก. / มทร.ศรีวิชัย /ม.รอ

11

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

F0402 ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
มจพ. / สบร. / อพวช. /
กรมควบคุมโรค / 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

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

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

F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความเชี่ยวชาญ
ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน รวมถึงทักษะที่สอดคล้องความ
ต้องการของประเทศ

F0205 เทคโนโลยีที่ทันสมัย

V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21
F0401 ทักษะชีวิตและการทางาน

9

F0204 บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

F0203 ความสามารถในการชี้แนะ
การเรียนรู้
กรมอนามัย / สอศ. / สป.ศธ. / มมส.
/ มอบ. / ม.อ. / มทร.อีสาน / ม.แม่
โจ้ / มรย. / มรภ.บร / มรภ. ศก /
มทร.ศรีวิชัย. / ม.รอ

3

7

F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

4

รวมทั้งสิ้น
353 โครงการ

Value Chain

พม.
พม.
รง. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน
V03 การส่งเสริมการมีงานทา
V02 พัฒนาทักษะแรงงาน
F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/
อย่างต่อเนื่อง
F0201 หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทุนอบรม
สคช./ สป.รง./ กกจ./ส.อ.ท./ สอวช./มก./มทร.อีสาน

106/1*

F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับด้านแรงงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
สคช./กพร./ส.อ.ท./สอวช. /มทร.อีสาน/มพ.

13

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

25

F0203 การรับรองสมรรถนะแรงงาน
สคช./ กพร./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./มมส./มสธ./มทร.ตะวันออก/
มทร.อีสาน/มจธ./ มจพ.

176

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.

136/1*

9

สคช./กพร./ ส.อ.ท./มมส. /มทร.อีสาน

18

F0501 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา

F0403 ระบบสิทธิประโยชน์ให้หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
แรงงาน
กพร./ ส.อ.ท./มมส./สอวช. /มทร.อีสาน
49

F0302 ช่องทางในการรับบริการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
มจ./พก./กกจ./ ส.อ.ท./มมส./มทร.
รัตนโกสินทร์/มช./มร.ลป. /มทร.อีสาน/มพ.

F0204 การรับรองมาตรฐาน แรงงาน

F0402 ระบบสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกกลุ่ม
กรมควบคุมโรค/ สป.รง./สปส./ ส.อ.ท. /มทร.อีสาน/มพ.

258/1*

F0301 ความพร้อมของกาลังแรงงาน

มทร.ตะวันออก/มทร.อีสาน/NIDA/ มจพ.

V04 สิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะ
F0401 ระบบสิทธิประโยชน์ขแรงงาน
องสถานประกอบการ
กพร./พก./ ส.อ.ท.

494/6*

F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

F0103 ข้อมูลแรงงานรายบุคคล
สคช./ สกศ./ สปส./ส.อ.ท.

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.

126

1

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
กพร./มทร.พระนคร/มจ./มรภ./กรมสุขภาพจิต/สกศ./
สทศ./พก./สศอ./ ส.อ.ท./ม.อ./ มทร.รัตนโกสินทร์/
สอวช./มทร.ตะวันออก/มทร.อีสาน/NIDA/มจพ.

109

F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน
กรมอนามัย/สป.รง./สปส./ ส.อ.ท. /มทร.อีสาน

32

F0503 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
มฟล./สป.รง./ ส.อ.ท. /มทร.อีสาน/มพ.

80/1*

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

มอบ./ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
แรงงานมีศักยภาพ
ในการเพิ่มผลผลิต
มีทักษะ อาชีพสูง
ตระหนักในความสาคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
1632/10* โครงการ

พม.
แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
พม.
รง. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย 110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน
F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการตลาดแรงงาน/
ค่าจ้าง/ทุนอบรม/ทิศทางการพัฒนาประเทศและโลก
ส.อ.ท.

8

Value Chain

F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับด้านแรงงาน
สป.รง. / ส.อ.ท.

3

F0103 ข้อ มูลแรงงานไทยและต่างชาติที่มีค วามเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมในอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายรายบุคคล
ส.อ.ท./ สอวช.

V03 สิทธิประโยชน์แรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

V02 พัฒนาทักษะแรงงาน

3

F0201 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ส.อ.ท. / ม.อ./ มรท./
มทร.ธัญบุรี / มจ./ NIDA/ กพร./มจพ.

23

F0301 สิทธิประโยชน์ในการพานักของชาวต่างชาติที่เข้า
มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) / ส.อ.ท.

5

F0202 การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
จากคนไทยที่มีความสามารถและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ

F0302 การสนับสนุนในการจัดตัง้ /ถ่ายโอนกิจการที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

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

ส.อ.ท.

8

13

V04 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
F0401 นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส.อ.ท.

7
0

16

ส.อ.ท./ สช.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

มีคนไทย
ที่มีความสามารถ
และผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ เข้ามาทา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึน้

22

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

F0404 ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

F0402 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
ส.อ.ท.

F0403 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

กรมควบคุมโรค

รวมทั้งสิ้น
108 โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
พม.
พม.
พม. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่ มขึ้น
V02 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ

V01 ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
F0101 ระบบสุขภาพปฐมภูมิในผู้สูงอายุ

18

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

Value Chain

F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ (กาย/จิต/สังคม)
สถ./ สสส./ กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/
กรมอนามัย/ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก/มมส./ มฟล./ม.อ./มช.

17

F0103 ช่องทางการรับบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

F0201 การมีงานทาผู้สูงอายุ

39

ผส./ สสส./ สป.ศธ. / พช./มมส./ มสด./
มรภ.ลป/ มจ.
F0202 การส่งเสริมวินัยการออม
สสส./ ก.ล.ต./ สปส./มมส./กอช.

6

V04 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ

F0301 การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ผส./ สสส./มมส./ม.อ./ NIDA

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

6

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

F0401 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม

12

F0501 นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ
สสส./ กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/
กรมอนามัย/ มมส./ NIDA

F0402 กิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุ

F0502 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

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

วช./ สปสช./ กรมอนามัย/ มมส.

32

30
34

F0503 การจัดบริการสาธารณะให้กับผู้สูงอายุ
สพฉ. / กรมอนามัย/ มมส.

สป.สธ./กองทุนการออมแห่งชาติ

7

F0504 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ
สพฉ./ มทร.พระนคร/ สสส./ กรมอนามัย/ มมส./
ม.อ./ มสธ./ มบ./มช./ มรภ.ลป

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

9

F0302 อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับ
พื้นที่
ปภ./มมส./ม.อ.

2

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

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

V03 เครือข่ายคุ้มครอง
ทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

กทท./ สบร

11

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความมั่นคง
ในชีวิต มีทักษะ
การดารงชีวิต
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
193 โครงการ

12
การพัฒนาการเรียนรู้

แผนแม่
ทฯประเด็
(12) การพัฒนาการเรียนรู้
ผลที่คบาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ
และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)

V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา

Value Chain

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.

มทร.พระนคร/ มข./ ตร./ สอศ./ มร.ชร./ มฟล./ สพฐ./ มช./ มทร.
รัตนโกสินทร์/ 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.

785/1*

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.

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

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.รัตนโกสินทร์

1,641/2*

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

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.

476/1*

641/3*

F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย
มข./ ตร./ หอภาพยนตร์/ 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.
รัตนโกสินทร์/มทร.ส. /มรท./อพวช./มรวอ./มอบ./สบร./มสธ.

56

F0401 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน
และนโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง

F0403 การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

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

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.

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

2,901/4*

F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา

641

F0404 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

364

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.

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.

1,477/3*

สกศ. / มรย. / สป.ศธ. /มทร.ศรีวิชัย/ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. / มพ.

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

11

ปี 2563

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
คนไทยได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 ใน
ทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

รวมทั้งสิ้น
11,233/18* โครงการ

F0503 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและครอบครัว

F0504 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการจัด
การศึกษา

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

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.

688

162

95

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

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก

มรอว. / มรกจ. / มศว. / มรล. / มรภ.พบ. /มสด. / มรธ. / มรสน. / มรภ.นศ. / มรภ.ลป. /มรภ.บร.
/ มรภ.อบ.

ปี 2564

3/1*

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
F0501 กฎหมายด้านการศึกษา

ปี 2562

63/3*

V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้
1,062

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0302 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
และทักษะอาชีพ

F0203 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์จากผู้เรียนเป็น
หลัก

167

ศธ.

F0301 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

F0202 การผลิตครู อัตรากาลังครู /ผู้สอนสอดคล้องต่อ
ความต้องการของประเทศ

F0102 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการศึกษา

ศธ.

V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้

F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/
คุณภาพ)

F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
ที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ทุกช่วงวัย และตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ

ศธ.

หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน มน. / มรพส. / มรภ. / มบส. / มรภ.พน. / มรพช. / มรรพ. / มรภ.ชย. / มรภ.สข. / สานักงาน ป.ย.ป. / สบร. / NT

แผนแม่
บทฯประเด็
(12) การพัฒนาการเรียนรู้
ผลที่คาดหวั
งจาก นWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เป้าหมาย 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)

V01 แหล่งเรียนรู้
F0101 สถานศึกษาที่รองรับการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา
สอศ./ สพฐ. /มวส. / สป.ศธ. /ส.อ.ท. /มสธ./ มจ.

67

Value Chain

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

F0301 การจัดทาระบบฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูล
พหุปัญญาแห่งชาติ

สอศ. / สพฐ./ คส. /สกศ. / สป.ศธ. /ส.อ.ท. /มรท.

สทศ. / สพฐ. / สป.ศธ. /สกศ. /ส.อ.ท.

สอศ. / สพฐ. / สป.ศธ./มวส. /ส.อ.ท.

22
101/1*

F0302 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการสารวจ/คัด
กรอง/วัดระดับ/ติดตามและประเมินผล
สทศ. / สพฐ. /สอศ. / สป.ศธ. /ส.อ.ท.

สกศ./ สทศ. / สพฐ./ คส./ คร. /สอศ. / สป.ศธ.

16/1*

16

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา
F0401 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา

95

สกศ. /ส.อ.ท.

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

มนร./ มรภ.พบ./ มสด. / มรภ.อบ./ มรภ.นศ.

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญาเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการ
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

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

42

18

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

20

F0303 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

55

ศธ.

ปี 2562

F0201 ความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญาของมนุษย์ใน
การสารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ

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

ศธ.

V03 ระบบข้อมูล

F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน

52

ศธ.

หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน มรภ.ชย./ มรสน./ มจธ./ มรพช./ มรภ./ มบ./ สานักงาน ป.ย.ป./ ศอ.บต.

รวมทั้งสิ้น
504/2* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
เป้าหมาย 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถ
ป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

V01บุคลากรด้านสาธารณสุข
F0101 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
F0102 คุณลักษณะพื้นฐานทีสาคัญเกี่ยวกับความรู้ดา้ นสุขภาพ

10

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

Value Chain

สธ.

สธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V03 เครื่องมือและกลไกการทางาน
F0301 เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./กรมสุขภาพจิต/สบส./สวรส./ม.อ./มช./ 82/1*
มร.อด./มก./ม.รอ.

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

25

F0302 การสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือ
สภากาชาดไทย/สสส./กรมการแพทย์/กรมอนามัย/ DTAM/อย./สวรส./สสช./ม.อ./มร.อด./

มช./ มร.อด./

11

V04 ประชาชน
F0401 รากฐานองค์ความรู้และทักษะด้านสุขภาพ

V02 เครือข่ายและภาคีการพัฒนา
F0201 องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ
สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/อปท.

สธ.

9

F0202 มาตรการและนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ชัดเจน
สภากาชาดไทย/ ตร./กรมอนามัย/อย./อปท.
17
F0203 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรด้านสาธารณสุข
ตร./คร./อย./ สบช./ มก.
10

37/1*

สสส./กรมอนามัย/ม.อ./มร.อด./มร.อด.

F0402 การตระหนักถึงความสาคัญของการสุขภาวะที่ดี
สภากาชาดไทย/อปท./สสส./กรมการแพทย์/กรมอนามัย/DTAM/อย./กรม
สุขภาพจิต/สบช./สวรส./กทม.

79/2*

F0403 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
กทม./สสส./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./สวช.

14

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่ งที่คุกคามสุขภาวะ
F0501

บุคลากรทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะทีด่ ี
96

สสส./ตร./กรมอนามัย/อย./ม.อ./มร.อด.

F0502 กาลังคนด้านสุขภาพที่พร้อมพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
7

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

F0503 การบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
32

สภากาชาดไทย/กรมอนามัย

F0504 ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
สภากาชาดไทย/สสส./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/สปสช./สวช./สบช./อปท.

6

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/มอบ./ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รวมทั้งสิ้น
435/4* โครงการ

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.2 แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย 130201 จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

สธ.

V01สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

V02 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

F0101 สถานที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ
8
สสส./อปท.

F0201 ระบบข้อมูลและการบริการที่เชื่อมโยง
กับระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบบริการอื่น ๆ

F0102 โครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ
เป็น Universal Design

สสส./คร./TCELS

4
F0103 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม
12
การเคหะแห่งชาติ/กรมอนามัย
F0104 การบริหารจัดการด้านทีอยู่อาศัย
สสส./สบส./อปท.

การเคหะแห่งชาติ

3/1*

0

สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/TCELS/

F0203 เทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริการ
การแพทย์

3
3/1*

F0204 การสร้างเสริมอาชีพเพิ่มเพิ่มรายได้
ชุมชน

F0301 การบริหารปัญหาและปัจจัยเสี่ยง
สุขภาพในพื้นได้ด้วยตนเอง

สสส./คร./กรมอนามัย/DTAM/สบส./TCELS/

24/2*

F0303 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน/
ระหว่างชุมชน
สช./สสส./คร./กรมอนามัย/สบส./TCELS

2

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

F0401 ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
9/1*

F0402 การตระหนักถึงความสาคัญของการมีสุขภาวะที่ดีของ
ตนเองและชุมชน
6
สสส./กรมอนามัย/สบส./มฟล.

F0501 กฎระเบียบที่เอื้อ
4

กรมอนามัย

F0502 มาตรการภาครัฐที่เอื้อต่อชุมชน
สสส./กรมอนามัย

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

2

สสส./คร./กรมอนามัย

3

DTAM

สภากาชาดไทย/สสส./กรมอนามัย/สบส./มฟล.

ปี 2563

F0302 ความบูรณาการในการบริหารจัดการ
สุขภาพชุมชน

F0202 การบริการเชิงรุกมุ่งเป้าหมายกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส

V04 ประชาชน

ปี 2562

V03 ภาคีเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ

4

สภากาชาดไทย/ TCELS/มช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สธ.

สธ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

33

รวมทั้งสิ้น
117/4* โครงการ

ปี 2564

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

สธ.

V02 กาลังคนด้านสุขภาพ

V01 ระบบสุขภาพ

F0101 มาตรฐานตามหลักวิชาการ
สภากาชาดไทย/ตร./กรมการแพทย์/อย./กรมสุขภาพจิต/
สป.สธ/สพฉ./กรมวิทย์ฯ/สรพ./ม.อ./มช./มข./มรภ.สส.

3

F0102 ระบบบริการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
สภากาชาดไทย/กทม./ตร./กรมการแพทย์/DTAM/กรม
สุขภาพจิต/สพฉ./มฟล./ม.อ./มช./มร.อด./มข. /มรภ.สส./มพ.

5

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น

0

F0203 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการ
ในพื้นที่ชนบท
สภากาชาดไทย/ตร./ มฟล. ม.อ./ มร.อด./ มรภ.สส./มน. 0

0

F0204 แรงจูงใจสาหรับองค์กรวิชาชีพด้าน
สุขภพ

F0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์
ทางไกลที่ทันสมัย
F0105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ทันสมัย
สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/กรมสุขภาพจิต/ม.อ./
สวทช./มช./มร.อด./มข./กรมการแพทย์

F0202 การบริหารจัดการกาลังคนที่รองรับ
การบริการในภาวะ ฉุกเฉิน

0

คร./DTAM/อย./สป.สธ/มช.

สภากาชาดไทย/ตร./กรมอนามัย/ม.อ./มช.

9

สภากาชาดไทย/ม.อ./มช./มข/ตร.

สภากาชาดไทย/ตร./คร./มน.

สธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขนึ้

F0201 การจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
ตร./กรมการแพทย์/ม.อ./พย./มช.

สธ.

F0301 ระบบการบริหารจัดการ
สภากาชาดไทย/ตร./คร./สผฉ./มข./ม.อ./มช.

5

F0302 ทรัพยากรสนับสนุนด้านสุขภาพที่
เหมาะสม
สภากาชาดไทย/ตร./คร./สผฉ./มข./คร./กรม
อนามัย/ ม.อ. /มช./ มรภ.สส.

1

F0303 ฐานข้อมูลการบริการสุขภาพที่มีการ
เชื่อมข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล
สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/สปสช./
1
สป.สธ./มช./ มรภ.สส./พย.

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
มีระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานที่ประชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

0

0

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

มอบ./ตร.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

รวมทั้งสิ้น
24 โครงการ
ตร./สป.สธ

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย 13.4 การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง
แผนแม่บทย่อย : 130401 การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง

สธ.

V01 ระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

V02กาลังคนทางการแพทย์

F0101 หน่วยบริการปฐมภูมิมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
สปสช./สป.สธ./ม.อ.
7

F0201 หลักสูตรการผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวให้สามารถเข้าถึง

กรมการแพทย์

0
F0103 บริการการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สภากาชาดไทย/กรมสุขภาพจิต/ DTAM/สรพ./ 13
ม.อ.
F0104 บริการสุขภาพตามบริบทของปัญหาใน
แต่ละพื้นที่
10
สบส./ม.อ.
F0105 ระบบการส่งต่อที่เข้าถึงได้ง่าย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สธ.

ปี 2562

ปี 2564

F0301 บริการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

F0202 กาลังคนทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับ
แต่พื้นที่
16
คร.

8

สสส./มฟล./ม.อ.

F0302 กลไกความร่วมมือของเครือข่ายทุก
ภาคส่วนทั้งระดับชาติและนานาชาติ

7

สปสช./ม.อ./

F0203 ระบบและมาตรการจูงใจที่ดึงดูด
บุคลากรในระบบ
คร.

ปี 2563

V03 เครือข่าย

5

คร./มช.

F0102 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เข้ามา
ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่

สธ.

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความ
เหลื่อมล้าลดลง

3/1*
2

2

กรมการแพทย์/สพฉ.

V04 ประชาชน

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

F0401 ความรู้ความเข้าใจการใช้ สิทธิของตนเอง
สพฉ.

F0501 กฎหมายที่เอื้อต่อการการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่
0

F0402 ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิของตนเอง
คร.

0

2

สปสช.

F0502 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
สภากาชาดไทย/สปสช./ม.อ.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

2

รวมทั้งสิ้น
74 โครงการ

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบตั ใิ หม่ อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนแม่บทย่อย : 130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบัตซิ ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐาน
F0101 เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพื่อพยากรณ์
แนวโน้ ม การเกิ ด โรคเพื่ อ การตั ด สิ น ใจแบบ
real time
ตร./คร./

2

F0102 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ที่ได้
มาตรฐาน
1

ตร./คร./ปภ.

V02 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
F0201 ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่โรคอุบัติซ้าและโรคติดต่ออันตราย
สภากาชาดไทย/ปชส./กรมวิทย์/กรมปศุสัตว์/
ม.อ./มช./มร.อด./มน./คร.

12/1*
F0202 ยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้าให้พร้อมรับมือ

ตร./คร./มน.

31/1*

สธ.

สธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สธ.

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V03 เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย

F0301 ความพร้อมการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
จากโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้าและโรคระบาด
สภากาชาดไทย/ตร./คร./กรมอนามัย/ม.อ./ มร.
อด./มน.

6/2*

F0302 กลไกความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาค
ส่วนทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตร./คร./ม.อ./ ม.อ./ มร.อด./มน.

2

F0103 ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงและเผยแพร่ที่ได้
มาตรฐาน
0

ตร./อปท./คร.

V04 การสื่อสาร

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

F0401 รูปแบบการสื่อสารความเสีย่ งด้านโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เหมาะสม
สภากาชาดไทย/ตร./คร.กรมการแพทย์/กรมอนามัย/กรมวิทย์ฯ/

36

F0402 ช่องทาง รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน
ปชส./ม.อ./มช./ มร.อด./ตร/กรมอนามัย /คร.

4
F0502 มาตรการทางสังคมที่รองรับการรับมือต่อการปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
คร./กรมอนามัย/ม.อ./มร.อด
75

คร.

1

F0403 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ปชส./ม.อ./มช./ มร.อด./ตร/กรมอนามัย/คร.

F0501 กฎหมาย มาตรการภาครัฐ

4
F0404 การสื่อสาร ประสานงานภายในองค์กร และองค์กรภาคีเครือข่ายเรื่องโรอุบัติใหม่
โรคอุบัติซ้า
1
ตร./คร./กรมการแพทย์/สบส./สพฉ./กรมวิทย์ฯ/กรมอนามัย

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ตร.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F

รวมทั้งสิ้น
175/4* โครงการ

แผนแม่
บทฯงจาก
ประเด็
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
Workshop

กก.

กก.

กก.

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 14.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
เป้าหมาย : 140101 คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
โครงสร้
้นฐานและสิ่งอคนไทยออกก
านวยความสะดวกาลังกาย เล่นกีฬา และนัV02
แรงจูงใจ างสม่าเสมอเพิ่มขึV03
เป้าV01
หมาย
: างพื140101
นทนาการอย่
้น ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
F0101 ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
กทม. / สสส. / กกท. / สพฉ. / สป.กก. /
กรมพลศึกษา / ม.อ. / สถ.

21

Value Chain

F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
กทม. / กรมพลศึกษา / ม.อ.

29

F0103 เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออกกาลังกาย
เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม่
กรมอนามัย / สป.กก. / ม.อ.. / มร.อด.

3/1*

F0201 ความตระหนัก/ทัศนคติ ถึงความสาคัญของการออก
กาลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ
สสส. / กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา /
ม.การกีฬาแห่งชาติ

44/1*

F0202 การสร้างแรงจูงใจ ในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และนันทนาการ
กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา
44/1*
F0203 องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และนันทนาการที่เหมาะสม

สสส. / กกท. / กรมอนามั ย / กรมพลศึ ก ษา /
ม.อ.

27

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2563

ปี 2564

F0301 ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ เพื่อ ร่วมกันวางแผน
ตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน
กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา

17

F0302 บุคลากรและอาสาสมัครที่เพียงพอ มีองค์ความรู้และ
ทักษะ สามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา

F0204 ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้านกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมอนามัย / กรมพลศึกษา / ม.อ.
51/1*

4

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คนไทยออกกาลังกาย
เล่นกีฬา
และนันทนาการ
อย่างสม่าเสมอ
เพิ่มขึ้น

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
F0401 นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ
สสส. / กรมอนามัย / สป.กก.

23

F0402 การบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
กีฬาและนันทนาการ
กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา
21

F0403 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่ วข้องที่เอือ้ ต่อการ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
สป.กก. / กรมพลศึกษา

F0405 ฐานข้อมูลการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ

2

สสส. / กรมอนามัย / สป.กก.

F0404 รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออก
กาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
สสส. / กรมอนามัย / สป.กก. / กรมพลศึกษา /
ม.การกีฬาแห่งชาติ

35/1*

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

กรมอนามัย

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกักีบฬFาแห่งประเทศไทยะเทศไย

2

รวมทั้งสิ้น
323/5* โครงการ

แผนแม่
บทฯ
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
งจากประเด็
Workshop

กก.

แผนแม่บทย่อย : 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
เป้าหมาย : 140201 นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ
140201
V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา
V01 การสร้างนักกีฬา

F0201 การประชาสัมพันธ์/โอกาสในการเข้าถึงการแข่งขันทุก
ระดับ

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

6

Value Chain

กกท.

9

14

F0103 หลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา
ม.การกีฬาแห่งชาติ

2

F0203 การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกในระดับนานาชาติ

V03 การพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติ

2

6

กรมพลศึกษา / ม.การกีฬาแห่งชาติ

3

F0106 การปลูก ฝัง /ความเชื่อมั่นของครอบครัวในอาชีพ
นักกีฬา
สป.กก.

1

0
กรมพลศึกษา / ม.การกีฬาแห่งชาติ

สศช. / สป.กก.

1
6

สป.กก.
F0405 วิทยาศาสตร์การกีฬา

19

F0303 แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ (วิเคราะห์เชิงลึก)

4
F0304 ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักกีฬา
ระดับนานาชาติ
สป.กก.

18

F0406 ฐานข้อมูลกีฬา
กกท. / สป.กก. / กรมพลศึกษา /
ม.การกีฬาแห่งชาติ

3

F0407 กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / กกท. / สป.กก.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

106

F0403 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน

F0302 ประสบการณ์การแข่งขัน

8

F0105 แรงจูงใจ/เป้าหมายความสาเร็จ

ปี 2564

F0401 ทัศนคติของสังคม

F0404 เครือข่ายด้านการกีฬา

F0301 ผู้ฝึกสอน/ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

F0104 สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล
กกท.

9

คอท. / กรมพลศึกษา

ปี 2563

F0402 อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานการกีฬา

F0202 การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกในระดับชาติ
กรมพลศึกษา / ม.การกีฬาแห่งชาติ

F0102 การฝึกซ้อม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักกีฬาไทย
ประสบความสาเร็จในระดับนานาชาติ

17

กสทช.

กก.

ปี 2562

(จากการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ)

F0101 ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ระดับชาติ/นานาชาติ

กก.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

2

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

นักกีฬาไทย
ประสบ
ความสาเร็จ
ในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

รวมทั้งสิ้น
236 โครงการ

แผนแม่
บทฯ
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
งจากประเด็
Workshop

กก.

กก.

กก.

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย : 140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
V02 บุคลากรกี
าและนั
V02 ฬแรงจู
งใจนทนาการ

V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรมบุคลากรกีฬา

Value Chain

กทม. / กกท. / กรมพลศึกษา /
ม.การกีฬาแห่งชาติ

9

F0102 ความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร
กีฬาและนันทนาการทุกประเภท
กกท. / กรมพลศึกษา / มฟล. / ม.อ. / มร.อด.
/ ม.การกีฬาแห่งชาติ

2

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

ปี 2564

F0301 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

18/1*

2

กกท. / กรมพลศึกษา / ม.อ. / มร.อด.

F0202 ระบบรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการ

F0302 แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา

กกท. / กรมพลศึกษา / ม.อ. / มร.อด.

กกท. / สป.กก. / กรมพลศึกษา

4

F0203 แรงจูงใจ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

15

F0303 การติดตามประเมินผลบุคลากร

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

ปี 2563

V03 การบริหารจัดการบุคลากรกีฬา

F0201 การฝึกอบรมบุคลากร

F0101 มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์นานาชาติ
วิชาชีพ ฯลฯ)

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

5

กกท. / กรมพลศึกษา

22

บุคลากร
ด้านการกีฬา
และนันทนาการ
มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
F0401 ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา

F0403 ภาคีเครือข่าย

F0402 มาตรการ/นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน

2

สป.กก.

2

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

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

กทม.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

2

รวมทั้งสิ้น
83/1* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็น Workshop
(15) พลังทางสังคม
ผลที่คบบาดหวั
แผนแม่
ทย่อยงจาก
: 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมาย 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
V01 การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย
สสส. / กรมที่ดิน / พก. / สปก. / มรท. / มช. / มรภ.สส. / มรย. /
มรภ.บร. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ.
F0102 มาตรการจูงใจและการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ภาคีเครือข่าย

มรภ.ศก. / พส.

173

2

Value Chain

กระบวนการมีส่ วนร่ว มของคนในชุ มชน/องค์ ก รชุม ชน (ภาคี พัฒ นา
F0103 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้น ที่ส นับ สนุน และมีส่ วนร่วมพัฒ นา
ชุมชนท้องถิ่น)
สสส. / พก. / มรท. / มรภ.สส. / มรย. / มรภ.บร. / มรภ.ศก. / ศน. /
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / พช. / พอช. / พด. / ตส. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /
มรภ.มจ. / มรภ.อด.

353/1*

F0104 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะต่อการกาหนดนโยบาย

การวางแผนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
มรท. / มรภ.ศก. / สค.

53

องค์ความรู้ ความรู้ ความสามารถ ของภาคีเครือข่ายและคนในขบวน
องค์ ก ร ชุ มชน (รวมถึ งการน าเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ ในการ
พัฒนาภาคีเครือข่ายและคนในขบวนองค์กรชุมชน)
พก. / มรท. / มรย. / มรภ.บร. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ. / สป.วธ. /
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / สป.กษ. / กสก. / กปศ. / สวพส. / มรภ.ลป.

328

F0202 ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใน
พื้นที่
พก. / มรท. / มรย. / มรภ.บร. / มรภ.ศก. / สป.วธ. / ผส. / กปศ. / มฟล.

65

F0203 ทรัพยากรที่เหมาะสมในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ให้กับภาคีเครือข่าย
มรท. / มรย. / มรภ.ศก.

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

18

32/1*

43

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ความรู้ ค วามเข้าใจของประชาชนใน
บทบาทของภาคีเครือข่าย

11

มรภ.บร. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ.

มาตรการการบริหารจัดการ/การทางาน

F0302 ของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

2

มรท. / มรภ.ศก.

F0303 อั ต ลั ก ษณ์ ข องภาคี เ ครื อ ข่ า ยและ
ความโปร่งใส
มรท. / มรภ.ศก.

1

การตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การ/
F0304 การท างานของภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย
มรท. / มรภ.ศก.

มรท. / มรภ.ศก. / มรภ.รอ. / พช. / สศก.
F0502 กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคีเครือข่าย

มรภ.ศก. / ม.อ. / มรภ.อด.
F0503 การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส

มรภ.ศก.

F0403 ผู้นา 3 วัย (เยาวชน คนวัยทางาน และผู้สูงอายุ) / ผู้นาชุมชน / ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพ

6

F0504 ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน

มรภ.ศก. / พส.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
กรมอนามัย / กรมการข้าว

F0301

F0501 เทคโนโลยี สารสนเทศ ฐานข้อมูลการพัฒนาสังคม

F0402 การประสานงาน/การสนับสนุนการทางานของภาคีเครือข่ายการพัฒนาในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

1

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง

F0401 การบูรณาการการทางานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย

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

15

F0204

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

พม.

V03 ความเชื่อมั่นของประชาชน
ในบทบาทของภาคีเครือข่าย

F0201

V04 กลไกการทางานของภาคีเครือข่ายที่เหมาะสม

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

พม.

V02 ศักยภาพของภาคีเครือข่าย

F0101 ช่องทางการเข้าถึง/การรวมกลุ่ม และการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม

พม.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

กรมหม่อนไหม

74

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ภาคีการ
พัฒนา
มีบทบาท
ในการพัฒนา
สังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

4
4
0

รวมทั้งสิ้น
1,185/2* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
(15) พลังทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
V01 ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
F0101

F0102

การวางแผนการเงิน

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

Value Chain

0
1

F0301

6

สสส. / คร. / กรมอนามัย / ม.อ. / มรภ.บส.
F0202 ระบบบริการสุขภาพ
สสส. / คร. / กรมการแพทย์ / กรมอนามัย /
กรมสุขภาพจิต / สปสช. / ม.อ. / มพ.

7

3

เครือข่ายทางสังคม และการ
รวมกลุ่ม

F0401

อารยสถาปัตย์

0

ม.อ.

F0402

2

สสส.

F0203 เครือข่ายแกนนาด้านสุขภาพ และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

F0302

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

พม.

V04 ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
ที่รองรับผู้สูงอายุ

ความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ชุมชน

ดย. / สค. / มพ.

พม.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

V03 ความพร้อมด้านสังคม

F0201 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

การมีงานทาและมีรายได้

สสส. / พช. / กพร. / กสร. / มพ.

V02 ความพร้อมด้านสุขภาพ

พม.

บริการสาธารณะ /สิ่งอานวย
ความสะดวกในสถาน
ประกอบการ

1

ทอท. / รฟม. / มพ.

10/1*

สสส. / กรมอนามัย / ม.อ. / มรภ.บส.

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
F0501 องค์ความรู้/ความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ
สสส. / คร. / กรมการแพทย์ / กรมอนามัย / ผส. / มฟล. / มรท.

F0504

2

F0505
F0502 การรับรู้และความตระหนักในความสาคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ
กปส. / สสส. / ผส. / คปภ. / กสร. / มฟล. / มรท. / มพ.

4

F0506

1

F0507

กอช.

2

ประชากรไทย
มีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุ
เพื่อให้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

การติดตาม และประเมินระดับการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ

ฐานข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

สสส. / กรมอนามัย / สปสช. / มรท.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

0

นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ

สสส. / กรมอนามัย / ผส. / คปภ.
สศช. / สสส. / กรมอนามัย

F0503 ทัศนคติการยอมรับของสังคมในคุณค่าของผู้สูงอายุ
สสส. / มรท.

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

สสส. / คปภ. / มรท.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

0
0

รวมทั้งสิ้น
39/1* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
(15) พลังทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจากนWorkshop
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย 150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
V01 ความมั่นคงทางรายได้
F0101 การมีงานทาและรายได้

Value Chain

กรมการจัดหางาน / กสร.

0

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

พม.

V03 สุขภาวะที่ดี

V04 การสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ

กลไก และมาตรการการ

F0301 เครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่เหมาะสมและ
ครอบคลุม

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

่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผูส้ ูงอายุใน
F0401 การรวมกลุ
การพัฒนาชุมชน/สังคม
สสส. / ผส. / กสก. / ม.อ. / สถาบันวิทยาลัยชุมชน /
มรท. / มรภ.อด. / มรภ.

ครอบครัว และบุคลากร

F0201 คุ้มครองทางสังคมของ

5

สสส. / ผส. / กสร. / มรภ.

F0102 มาตรการส่งเสริมการ
จ้างงานผู้สูงอายุ

พม.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

V02 สวัสดิการ/การดูแลผู้สูงอายุ

9

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

พม.

F0202 ศูนย์ดูแล และที่อยู่อาศัย

ทีร่ องรับผู้สูงอายุ

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

2

7/2*

3

F0402

การถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง

F0302 นวัตกรรมรองรับการดูแลผู้สูงอายุ

มฟล. / ผส. / ม.อ. / มรท. / มรภ.

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

F0403

4

F0303 มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

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

12

1

พื้นที่สร้างสรรค์สาหรับการดาเนินกิจกรรมทาง
สังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ
ผส. / ม.อ. / มรท.

F0404

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและคนทั่วไปในสังคม

0

ดย. / มรท. / มรภ.

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ
F0501

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ

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

F0502

การยอมรับในคุณค่าทางสังคมต่อผู้สูงอายุ

กปส. / มรภ.

F0503

ระบบ/กลไกที่มีมาตรฐานรองรับการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ

กรมอนามัย / ผส. / ม.อ. / มรภ.

F0504

6
0
2

การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน

0

กรมการแพทย์ / มรภ.

F0505

ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม

สสส. / กรมอนามัย / มรภ.

F0506

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายสาหรับผู้สูงอายุ

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

F0507

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้สูงอายุ
มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

1

ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สอดรับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง/การเชื่อมโยง
ข้อมูล (การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลสู่การนาไปใช้
ประโยชน์ร่วมกัน)

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

0

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

1

รวมทั้งสิ้น
56/2* โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

กค.

ผลทีบ่คทย่าดหวั
งจากการยกระดั
Workshop
แผนแม่
อย : 16.1
บศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

กค.

กค.

ปี 2562

เป้าหมาย 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
V01 สร้างองค์ความรู้และทักษะ
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.

Value Chain

114

F0103 การตลาด

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

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

10

F0105 การบริหารจัดการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคม

28

สป.กษ./ธกส./ธ.ออมสิน

F0203 แรงงาน/วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องจักร

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

16

V03 ผลิตภัณฑ์และบริการ

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

24

129/1*

F0502 คมนาคมขนส่ง

F0501 สาธารณูปโภค
บก.ทท./มจ./กฟภ.

3

บก.ทท.

1

F0403 การรับรู้ทางธุรกิจ

27
13

มก./มจ./มรท.

F0404 การประชาสัมพันธ์
มรท./สป.วธ.

11

F0503 สิ่งอานวยความสะดวก

F0602 วิจัยและพัฒนา

มพ./มจ.

มช./มพ./มมส./มจ./มรท./มอ./มสธ./อย.

ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น

F0603 ฐานข้อมูล

11
31

มมส./มรท./มอ./สศก./สป.วธ./อย.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

23

F0604 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กวก./อย.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

0

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก
มมส./มรท./สอวช.

3

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V04 ตลาด

F0601 ระบบเครือข่าย

V05 โครงสร้างพื้นฐาน

0

มพ./มอ./สพภ.

0

F0401 ตลาดในชุมชน/ต่างประเทศ/ออนไลน์

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

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

F0204 ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มอ./สป.วธ./สศร.

F0402 เครือข่ายทางการตลาด/กลุ่มผู้ประกอบการ

F0302 การเพิ่มมูลค่า

2

กรมธนารักษ์/สปก.

F0205 ทุนทางสังคม และทางวัฒนธรรม

มพ./มจ./มรท./มร.ลป./ธ.ออมสิน

F0301 มาตรฐาน

4
0

F0102 การบริหารจัดการด้านธุรกิจ

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

ปี 2564

F0202 ที่ดิน/อาคารสิ่งปลูกสร้าง

F0201 เงินทุน

F0104 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปี 2563

V02 ทุน

F0101 การประกอบอาชีพ

13

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

มร.อด.

2

รวมทั้งสิ้น
465/1* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(16) เศรษฐกิจฐานราก
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop

กค.

กค.

มท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

V01 พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ

F0201 คุณภาพและเพิม่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

F0101 การต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

Value Chain

มจ./มอ./มรท./สวย./สศท.

12

22

30

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

12

11

มจ./มอ./มรท./อย.

40

มอ./มรท./มศว./มร.ชม./พช.

F0301 ช่องทางการตลาด ระดับชุมชน จังหวัด/
ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
มรท./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สวย./DBD/สป.พณ./
สศท./กน./พช.

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

6

F0303 ช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม

ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

2

มรท./พช.

0

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

56

F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์/พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์/ ตลาดดิจิทัล
มรท./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สวย./สศท.

F0204 การสร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์

F0104 การยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
มจ./มอ./มรท./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สวย./DBD/
พช./อย./สมอ./ธอท./กสอ.

F0202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

F0203 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
มาตรฐานสากล

F0103 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
บริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP
มอ./มรท./กตส./พช./อย.

69

มจ./มอ./มรท./NIDA/พช./อย./กทม.

F0102 การสืบสาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
มจ./มอ./มรท./NIDA/กสก./สศท./พช./สมอ./กสอ.

V3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

มร.อด./ มม. / กสอ.

รวมทั้งสิ้น
303 โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

กค.

ผลทีบ่คทย่าดหวั
งจากการสร้
Workshop
แผนแม่
อย : 16.2
างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กค.

เป้าหมาย 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิ้นได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

F0101 การบูรณาการความร่วมมือและฐานข้อมูล

F0102 การรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน

Value Chain

7/1*

F0103 การส่งเสริมการออม

2

6

สอวช./บจธ.

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
5/1*

NIDA/พช.

35

F0401 ระบบฐานข้อมูล

7

สศช.

F0302 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

13/1*

F0402 กลไกแก้ไขปัญหาหนี้สิน

10/1*

สศค./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สศก./พช.

F0303 การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผปู้ ระกอบการธุรกิจชุมชน
อพท./มอ./มร.อด./NIDA

2/1*

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

อพท
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

F0202 การสนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยการผลิตขั้นพืน้ ฐาน

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มประชากร Bottom 40 สามารถ
บริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

F0301 การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ

อพท./สอวช./กวก.

ปี 2563

20/2*

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

F0203 การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

V03 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
อพท./สอวช./มร.ลป./กสก./พด./กวก./พช./ธกส.

ปี 2562

F0201 การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต

3

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

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V02 การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต (ที่ดิน/แหล่งทุน/บริหารหนี้)

V01 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์/ธกส./ธ.ออมสิน

มท.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

ธปท.

กลุ่มประชากร
รายได้ต่าสุดร้อยละ
40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
หนี้สิ้นได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสิ้น
110/7* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

พม.

แผนแม่บทย่อย : 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
เป้าหมาย : 170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
V01 นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวติ
และครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

152

ดย./ พก./ พส./ มพ. /สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
F0102 การร่วมจ่าย/ระดมทุนจากภาคส่วนอื่น ๆ

5

Value Chain

กอช./ สปส.
ผส./ สถ./ สปสช.

พม.

50/1*

F0201 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ

DTAM/ กรมอนามัย/ พก./ มรภ.บร./ สค./ สป.วธ./ สสส.

40

F0203 ระบบช่วยเหลือทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
DIT/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ พอช./ มพ./ มรภ.บร./ สป.พม./ สป.ศธ./ สสส. 148/1*

F0301 ระบบข้อมูลด้านการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม

กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/ กอช./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ ม.รอ./ มพ./ มรมจ. /สค./ สถ./ สป.พม./ สปส./ สศช./ สสปท.

38

F0302 ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค

14

กรมควบคุมโรค/ ดย./ ผส./ พก./ สป.พม./ สป.รง.
F0303 การจัดสรรงบประมาณการสร้างหลักประกันทางสังคมให้อยูบ่ นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง

12

กรมควบคุมโรค/ พก./ สปส./ สปสช.
F0304 สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม

13

กรมอนามัย/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ มรภ.บร./ สค.
F0305 ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (ทักษะ/องค์ความรู้)
กพร./ กรมอนามัย/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ มรภ.บร./ มรภ.สส./ มอบ./ สค./ สถ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ สป.พม./ สป.รง./ สปส./ สสปท./ สสส./ สอศ.

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

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กรมการแพทย์/ กรมอนามัย/ กสร./ พก./ พอช./ มร.อด./ มรภ.บร./ สค./ สป.พม./ 93/1*
สป.ศธ./ สสส.
F0202 ช่องทางวิธกี ารสื่อสาร และรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V02 กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคม

F0101 สวัสดิการเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productive Welfare)

F0103 มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อจัดสวัสดิการที่ครอบคลุม

พม.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

ม.อ./ สคบ./ สศค.

70

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบาง
ได้รับ
การคุ้มครองและ
มีหลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
635/3* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

พม.

Value Chain

แผนแม่บทย่อย : 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
เป้าหมาย : 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

พม.

พม.

V01 ระบบข้อมูล/เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ

V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ

V03 การบริการขั้นพื้นฐาน

F0101 การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

F0201 การมีส่ว นร่วมของทุก ภาคส่ว นในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

F0301 ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ปค./ สป.พม/ สค./ สป.รง./ มอบ.

กรมอนามัย/ DTAM/ กรมสุขภาพจิต/
พช./ พส./ สป.พม./ พก./ สค.

24

F0102 ข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านการให้ความช่วยเหลือ
ประช าชนที่ มี ก า รบู ร ณากา รแล ะสาม ารถชี้ เ ป้ า
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

สศช. /สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน/ ปค./
สป.พม./ สค.

14

54

F0202 นโยบาย/มาตรการให้ ความช่ว ยเหลื อ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
ธอส./ ดย./ พส./ สป.พม./ พก./ ผส./
สศค./ สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ สค./
กรมอนามัย

411

พอช./ พส. / กคช./ กรมควบคุมโรค/
371
กรมการแพทย์/ กรมอนามัย
F0302 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มไม่เป็นอุปสรรค (Universal Design)

พก.

3

F0303 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องสิทธิประโยชน์
ทีเ่ กี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค/ สป.พม. / สค.

4

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
F0401 กฎหมาย/ระเบียบที่ทันสมัย คล่องตัว สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และไม่เป็นอุปสรรค
สป.พม.
F0402 สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนะคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม
สพฐ/ ดย./ สค.

21

18

F0403 ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ดย./ สค.

42

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

มอบ.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

ตร.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
มีระบบและกลไก
ในการให้
ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น

รวมทั้งสิ้น
962 โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมาย 180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง
V01 ทุนธรรมชาติ

37/4*

F0102 การปกป้องชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยและ
การป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

Value Chain

อส./ ส.อ.ท./ อ.ส.พ.
F0103 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
พด./ ส.อ.ท./ ปม./ สคทช.

8/1*

2

F0104 การจัดการพื้นที่วิกฤติ พื้นที่เปราะบาง และพื้นที่สาคัญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

สผ./ ส.อ.ท.

F0105 ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ./ อส./ ปม./ สส./ ส.อ.ท./ สทอภ./ คร./ มจ.

2
0

F0301 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์
กสอ./ สมอ./ ส.อ.ท./ อบก./ มก./ มจ.

F0303 การพัฒนาเครือข่าย
สส./ สคพ./ ส.อ.ท.
F0304 สมรรถนะและแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์
ส.อ.ท.

ทส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

18

F0204 การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช้
กพร./ ส.อ.ท./ สอวช./ มอ./ มจ./ มร.อด.

F0202 การส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
อส./ อพท./ อ.ส.พ./ สส./ ส.อ.ท./ มจ.

6/4*

F0205 การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นธรรม
สผ./ สพภ./ ส.อ.ท./ มจ.

F0203 การส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน/อุตสาหกรรมสีเขียว
สปอ./ กพร./ สอวช./ สศอ./ กรอ./ สรอ./ อ.อ.ป./
ส.อ.ท./ DTAM/ NIDA

46

F0206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน/ผลิตภัณฑ์ทางเลือก
สศอ./ ส.อ.ท./ มจ.

1
4

F0402 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
สวทช./ สผ./ สทอภ./ ส.อ.ท.
87/4*

2

F0403 ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความตระหนักรู้ การเสริมสร้าง
สมรรถนะการมีส่วนร่วม
สผ./ กพร./ สป.ทส./ อ.ส.พ./ อพวช./ ส.อ.ท./ มก./ มจ.

0

F0404 พฤติกรรม และทัศนคติ
สส./ ส.อ.ท.

8

F0207 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
สผ./ กพร./ กรอ./ ส.อ.ท./ มจ.

21

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

4

การบริโภคและ
การผลิตของ
ประเทศมีความ
ยั่งยืนสูงขึ้น

1

F0208 ศักยภาพผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้ให้บริการสินค้า และบริการ

2

1

กพร./ สศอ./ ส.อ.ท./ สอวช./ มร.ชม./ มจ.

34

F0209 ธุรกิจและบริการที่ดาเนินการอย่างยั่งยืน
ก.ล.ต./ ส.อ.ท./ NIDA/ มจ.

6

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F สพภ./ บก./ สทอภ.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

F0401 กฎหมาย นโยบาย แผน ระเบียบ มาตรการ (มาตรการ
จูงใจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์)
สผ./ สศช./ ส.อ.ท./ ก.ล.ต/ กนอ.
19

V02 ผู้ผลิตคานึงถึงการผลิตที่ยั่งยืน
F0201 การส่งเสริมเกษตรกรรม ประมง และการป่าไม้ยั่งยืน
กวก./ ส.อ.ท./ มจ. / มก.

ปี 2563

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

F0302 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คพ./ บก./ ส.อ.ท.

ทส.

ปี 2562

V03 ผู้บริโภคคานึงถึงการบริโภคที่ยั่งยืน

F0101 ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

สผ./ กพร./ สวทช./ ทธ./ อพวช./ ส.อ.ท./ DTAM/
NIDA/ มจ.

ทส.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

รวมทั้งสิ้น
310/13* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมาย 180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
F0201 แผนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิง่ แวดล้อม

อส./ สป.ทส./ ส.อ.ท./ มข./ มพ./ มข.

อส./ ปม./ ทช./ สป.ทส./ สผ./ ส.อ.ท./ มข.

อส./ ปม./ สผ./ ทธ./ ทด./ ส.อ.ท./ มข.

18/1*

F0103 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
อส./ ปม./ สถ./ สป.ทส./ คร./ สทอภ./ ส.อ.ท./
มข./ มจ.

30/1*

91

อส./ ปม./ ส.อ.ท./ มจ.
F0203 การบูรณาการการดาเนินงานของภาคีต่าง ๆ
ปม./ ส.อ.ท./ ธปท.

4

อส./ ปม./ อสส./ อ.ส.พ./ สผ./ สพภ./ ส.อ.ท./ วว./
มรมจ./ มพ./ มข./ มฟล./ มจ.

41/2*

124

F0501 การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
อส./ ปม./ สป.ทส./ สผ./ สพภ./ ธกส./ สถ./ สทอภ./
ส.อ.ท./ มข./ มฟล./ มจ./ กทม.
F0502 สมรรถนะของบุคลากร
ปม./ ตร./ ส.อ.ท./ มจ.

106
14

F0503 การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการสร้างเครือข่าย
อส./ ปม./ ตร./ คร./ สพภ./ อ.อ.ป./ ส.อ.ท./ มข./
มศก./ มจ.

59

F0505 ระบบข้อมูล วิจัยและนวัตกรรม
อส./ ปม./ อ.ส.พ./ อสส./ ส.อ.ท.
F0506 การจัดสรรทรัพยากร
ปม./ ส.อ.ท.

F0301 ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
อส./ ปม./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มข.

อส./ ตร./ ส.อ.ท.

ปี 2564

6/2*
16/1*

F0303 พื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศฟืน้ ฟูแหล่งน้าและแหล่งอาหารสัตว์ปา่

7

F0304 ปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าที่ได้รับการแก้ไข
อส./ ปม./ ทช./ ส.อ.ท.

10

F0305 พื้นที่กันชน
อส./ ทช./ ส.อ.ท.

5

2
10

13

F0401 พื้นที่ป่าในการให้บริการด้านนิเวศเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล
อส./ ปม./ ส.อ.ท.
34

9

F0402 พื้นที่ป่าที่เป็นมรดกโลก มรดกอาเซียน หรือประเภทอื่นๆ
ที่เป็นมาตรฐานสากล
อส./ ส.อ.ท.
7/1*

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
พื้นที่สีเขียวทุก
ประเภทเพิ่มขึ้น

V04 การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
สทอภ./ กทม.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2563

F0302 การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย

F0306 สิทธิและรูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
อส./ ปม./ ส.อ.ท./ มข.

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
F0504 ระเบียบ/กฎหมายที่เหมาะสม
ปม./ ส.อ.ท./ มข.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อส./ ส.อ.ท.

F0204 การอนุรักษ์และพื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและ
นอกถิ่นกาเนิด

F0104 เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อส./ ปม./ สป.ทส./ สทอภ./ ส.อ.ท.

160/2*

F0202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ป่า

F0102 การกาหนดแนวเขตและจาแนกพื้นที่

ทส.

V03 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ป่า

F0101 การหยุดยั้งการทาลายทรัพยากรป่าไม้

216/1*

ทส.

ปี 2562

V02 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า

V01 การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า

Value Chain

ทส.

รวมทั้งสิ้น
982/13* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : : 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
เป้าหมาย 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง

ทส.

F0101 การจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ เป็นปัจจุบันนาไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
ทช./ ทธ./ อส./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มอ.
56/3*

F0301 การบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการระดับชาติ
และระดับจังหวัด

F0102 การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ทช./ ตร./ ส.อ.ท./ มอ.

F0302 ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

21

V02 การป้องกันระบบนิเวศจากภัยคุกคาม
ธรรมชาติ/กิจกรรมมนุษย์
F0201 ความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กปม./ ทช./ ทธ./ คร./ สทอภ./ ส.อ.ท.

1*

F0202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อพท./ ส.อ.ท./ มอ.

F0203 การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทช./ ส.อ.ท./ มอ.

10
3

F0204 กิจกรรมที่คานึงถึงระบบนิเวศทางทะเล
กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ อพวช.

2

1

ทช./ ส.อ.ท.

ทส.

7/1*

1

F0502 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ทช./ ส.อ.ท.

ทช./ ส.อ.ท./ มอ.

V04 การบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล

F0402 การกาหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

8

ทช./ ปค./ ส.อ.ท.

F0403 ทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
ส.อ.ท./ ปตท.

กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ สคพ.

0

F0504 วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง
ทช./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มอ.

1

90/2*

กปม./ ทช./ อส./ ส.อ.ท./ มอ.

0

F0505 การจัดการประมงทางทะเล
กปม./ ส.อ.ท.

F0404 การคุ้มครองรักษาพื้นที่ขายฝั่งทะเลที่มีความสาคัญ
ทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์
ส.อ.ท.

5

F0503 กฎ ระเบียบ นโยบายทีเ่ อือ้ และไม่เป็นอุปสรรค

F0401 การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

ปี 2564

F0501 การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองท้องถิ่น
กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ มอ.

F0303 การกาหนดเขตพื้นที่และการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน

7

ปี 2563

V05 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศทางทะเล

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F กทม.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

V03 มาตรการการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

ทช./ ส.อ.ท.

ทส.

7

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
223/7* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมาย 180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
V01 นโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
F0101 การกาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน
สผ./ ทช./ ปม./ คพ./ อส./ สนข./ สนพ./ ส.อ.ท.

4

F0102 การประเมินและการคาดการณ์ศักยภาพในการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ
สผ./ อบก./ สนข./ สนพ./ ส.อ.ท./ NIDA

Value Chain

สผ./ ทช./ คพ./ อส./ สนข./ สนพ./ สศช./ สถ./
กรอ./ ส.อ.ท./ กรมอนามัย

F0104 การบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
สผ./ ส.อ.ท./ NIDA

7
5

F0201 ระบบสารสนเทศการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย

สผ./ อบก./ สนข./ ส.อ.ท.

ทส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0301 การดาเนินงานตามนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง

2

สผ./ อบก./ ทช./ คพ./ สนข./ สนพ./ ขบ./ พด./ กรอ./
สปอ./ สรอ./ ส.อ.ท./ กรมอนามัย/ สศช./ สปน.

39
38

สผ./ อบก./ สส./ สนพ./ ส.อ.ท./ NIDA

16

สผ./ อบก./ ทช./ คพ./ สนข./ สนพ./ สทอภ./ ส.อ.ท.

F0303 ศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัด
การรายงาน การทวนสอบ และการติดตามประเมินผล

6

22

สผ./ อบก./ สนพ./ ส.อ.ท.

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ
F0401 กฎหมาย/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
สผ./ อบก./ สอวช./ คร./ สศช./ ส.อ.ท./ สปน./ ก.ล.ต.
8/1*

F0404 เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าอย่างยั่งยืนในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด BCG

F0402 งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

F0405 การให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศ และระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ตอ่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17/1*

อบก./ สนพ./ สศช./ สปน./ ส.อ.ท./ NIDA

สผ./ อต./ สทอภ./ ส.อ.ท.

4/1*
4

F0403 ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน F0406 การบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ และบูรณาการทั้งรายสาขาและรายพื้นที่
สผ./ อบก./ อส./ สส./ สนพ./ กปศ./ อต./ สทอภ./ คร./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ กทม.

80

ทธ./ คร./ ปภ./ ส.อ.ท./ NIDA

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F สถ./ สทอภ.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

F0302 การบูรณาการทางานของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง

F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นระบบ

สผ./ อส./ ทช./ ปม./ ทธ./ อ.ส.พ./ กปศ./ กวก./ สศก./ คร./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./
สปน./ สสส./ NIDA

ปี 2563

V03 การดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก

V02 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

F0202 กระบวนการ/ระบบการตรวจวัดการรายงาน
และการทวนสอบ

ทส.

ปี 2562

สผ./ ทช./ อส./ สนข./ สนพ./ สศก./ สทอภ./ ส.อ.ท.

30

F0103 นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ทส.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 สมอ.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

16/1*

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ
ประเทศไทย
ลดลง

รวมทั้งสิ้น
129/4* โครงการ

ทส.
ทส.
แผนแม่
ทฯประเด็
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย 180401 คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

V01 การจัดการแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า

Value Chain

ปี 2562

6

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

คพ./ ทช./ จท./ ยผ./ คร./ ส.อ.ท.

F0302 การศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสีย
จ.1ที่ม:ีคกระทรวงทรั
ุณภาพ พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วช./ อจน./ ส.อ.ท.

2

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้าที่เหมาะสม

F0201 ระบบบาบัดน้าเสีย รวมทั้งการเก็บค่าบริการการบาบัดน้าเสีย

3

F0303 การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษ รวมทั้งเฝ้าระวัง
และเตือนภัยคุณภาพน้า
คพ./ จท./ สปอ./ กรอ./ สทอภ./ ส.อ.ท.

F0202 การอนุญาตระบายมลพิษเพื่อควบคุมการระบายมลพิษให้
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของแหล่งน้า
คพ./ จท./ ส.อ.ท.

0

จ.1 : กระทรวงทรั
และสิ่งหแวดล้
ม าที่เป็นระบบ
F0203 การรายงาน
และการติพดยากรธรรมชาติ
ตามประเมินผลการบริ
ารจัดอการน้
สทอภ./ สทนช./ ส.อ.ท.
0

3

F0304 ฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ
คพ./ สปอ./ กปศ./ ส.อ.ท.

0

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F สถ./ ยผ.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

F0301 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อ

F0102 มาตรการการควบคุมการใช้น้า / ลดการนาน้าทิ้งจากการใช้น้าจาก
แหล่งกาเนิด ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน
คพ./ ยผ./ สถ./ กปศ./ ส.อ.ท.
3

คพ./ สถ./ อจน./ ส.อ.ท./ กทม.

ปี 2563

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้าที่เหมาะสม

F0101 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้าทิ้ง
คพ./ จท./ ยผ./ ส.อ.ท./ กทม.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ทส.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คุณภาพของน้าในแหล่งน้า
ผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และ
แหล่งน้าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการ
ใช้ประโยชน์

รวมทั้งสิ้น
18 โครงการ

ทส.
ทส.
แผนแม่
ทฯประเด็
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย 180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

ทส. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V01 การตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากมลพิ ษ ทางอากาศ
F0101 การเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง คัดกรองระวังสุขภาพ
ทางระบาดวิทยาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

F0102 การตรวจวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง F0103 การคาดการณ์ปริมาณสารมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

คร./ กรมอนามัย

คร./ กรมอนามัย

4

1

2

Value Chain

V02 การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง
F0201 การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
และเสียง

F0202 การจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเพิ่ม
ทักษะการตรวจวัด

คพ./ ขบ./ กรอ./ กนอ./ กทม.

คพ./สถ./ มร.ชม.

3

0

F0203 การแจ้งเตือนสถานการณ์และรายงานต่อสาธารณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

V03 การบริ ห ารจั ด การมลพิ ษ ทางอากาศและเสี ย ง
F0301 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่ไม่เป็นอุปสรรค

V04 วิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา
คุณภาพทางอากาศและเสียง

F0305 การจัดสรรทรัพยากร

0

16

คพ./ ขบ./ กนอ./ กรมอนามัย

F0302 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
F0303 การติดตามตรวจสอบที่เป็นระบบ

0

0

2

คพ./ กรอ./ สป.ทส./ กสก./ ส.ป.ก./ สนข./ DRR/ กนอ.

F0401 การศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองและความสามารถ
ในการรองรับมลพิษในเชิงพื้นที่
สทอภ.

F0306 ศักยภาพและความรู้ของบุคลากร
ขบ./ สส./ กรมอนามัย

F0307 การจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดทีม่ ีประสิทธิภาพ

9

F0304 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City
วช./ สส./ กรมอนามัย

16

แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถ.

0

F0402 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์และการมีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มฟล.

0

F0403 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการจัดการ
มลพิษทางอากาศและเสียง
กรมอนามัย/ สสส.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1

หน่
ยงานเกี
่ยวข้องหลั
หน่ววยงานเลื
อกความเกี
่ยวข้อกงกับ Y1 และ F

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

1

คพ./ คร.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 กพร.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

3

คุณภาพอากาศ
เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของ
ประเทศไทย

รวมทั้งสิ้น
57 โครงการ

ทส.
ทส.
อก.
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวังจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย 180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
V01 การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
ประเภทและชนิดขยะ

Value Chain

F0101 การแยกประเภทขยะจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
สป.ทส./ สถ./ ส.อ.ท.
20
F0102 การลดปริมาณการเกิดขยะ / ของเสีย
และคัดแยกขยะตามหลักการ 3R
คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ สปอ./ สถ./ ส.อ.ท./
กทม./ มอ./ มร.อด.

F0103 การนารีไซเคิลมาใช้ประโยชน์
คพ./ กรอ./ สส./ สปอ./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.ชม./
มร.อด.
F0104 การกาจัดตามหลักวิชาการ
คพ./ กรอ./ สป.ทส./ สปอ./ สถ./ กรมอนามัย/
ส.อ.ท./ กทม./ มฟล.

123

สปอ./ สถ./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ กทม.

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการขยะ

F0201 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินที่เหมาะสม

F0401 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้
และการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ น
การจัดการขยะ ของเสีย และสารเคมี
คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ กพร./ สถ./ กวก./
17
กรมอนามัย/ สสส./ มอ./ มร.อด

2
F0202 กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นอุปสรรค และ
การบังคับใช้กฎหมาย

6

คร./ กรมอนามัย/ กวก.

คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ สถ./ สสส./ มอ./ มร.อด

F0301 ระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ มอ./ มฟล./ มร.อด.

26

F0302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดกาเกิดขยะ/
ของเสีย และการลดการใช้สารเคมีอันตราย
กพร./ กวก./ สสส./ ส.อ.ท.

7/1*

2

F0405 แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
กรอ.

5

F0406 ข้อมูลและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คพ./ สส./ กวก./ สถ./ กรมอนามัย

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1

หน่
ยงานเกี
่ยวข้องหลั
หน่ววยงานเลื
อกความเกี
่ยวข้อกงกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

2
12

F0404 เครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเสีย
และสารเคมี รวมถึงการเฝ้าระวัง
คพ./ กรอ./ สป.ทส./ สถ./ กรมอนามัย/ มอ./ มร.อด

F0303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล
กรอ./ กพร./ สอวช./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.อด.

F0402 สมรรถนะบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คพ./ สส./ สถ./ กรมอนามัย
F0403 จิตสานึกและพฤติกรรมที่ดีของประชาชน

3

5

ปี 2562

V02 กฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

V03 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการขยะ

F0105 การรวบรวม และการขนส่งไปจัดการ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 พพ.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

15

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การจัดการขยะมูลฝอย
มูลฝอยติดเชื้อของเสีย
อันตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1
4

รวมทั้งสิ้น
250/1* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
เป้าหมาย 180501คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
V01 ความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย
F0101 การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนไทย
สส./ สป.ทส./ กรมอนามัย

16

F0202 เครื่องมือกลไกต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สผ.

Value Chain

F0102 การสร้างการรับรู้ จิตสานึก ค่านิยม และ
การตระหนักรู้ที่ถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม
สส./ อบก./ สผ./ สป.ทส./ อส./ ทช./ อ.ส.พ./
สพภ./ สป.ศธ./ สพฐ./ ปชส./ กรมอนามัย

58

ทส.

ทส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

7/1*

6

F0203 การบูรณาการดาเนินงานของภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
สส./ สผ./ สป.กก.
12
F0204 การกระจายอานาจ/ภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สผ.
3

F0302 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์
กรมอนามัย

6

F0303 การขยายผลขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุน
ให้คนไทยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

สส./ กรมอนามัย

12

F0304 สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
สผ./ TICA

2

F0401 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่เอื้อ F0404 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City
8
สส./ กรมอนามัย
5
F0402 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
F0405 การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นระบบ
1 สนทช./
ป.ป.ช.
สคทช./ ทช./ พด.

10

3

F0406 สมรรถนะของบุคลากร
สส./ กรมอนามัย

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1

หน่
ยงานเกี
่ยวข้องหลั
หน่ววยงานเลื
อกความเกี
่ยวข้อกงกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถ./ สป.กก.

ปี 2564

F0301 กิจกรรม พื้นที่หรือบุคคลต้นแบบ รวมทั้งโครงการต่างๆ
สส./ สผ./ กรมอนามัย
11/1*

V04 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทาให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ที่ดี

F0403 การติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
สศช.

ปี 2563

V03 แนวทางการปฏิบัติที่ดี

V02 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและ
สถาบันต่อการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
F0201 กาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
สผ./ สถ.

ทส.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 กพร./ สทอภ.
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

7

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

รวมทั้งสิ้น
168/2* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
เป้าหมาย 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)
V01 การเข้าถึงน้้าอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอได้มาตรฐาน
F0101 การส้ารวจ ออกแบบ มาตรฐานแหล่งน้้าต้นทุน
กรมพัฒนาที่ดิน / ส.อ.ท.

F0103 คุณภาพประปา

Value Chain

ปี 2562

100

การประปาส่วนภูมิภาค / กรมอนามัย / กรมทรัพยากรน้้าบาดาล

266

กรมปศุสัตว์ / กทม. / องค์การจัดการน้้าเสีย / มอ. / มร.อด. / ส.อ.ท.

1003

F0203 การจัดสรรน้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล / ส.อ.ท.

8

F0304 นวัตกรรมประหยัดน้้า

F0301 นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพน้้าอุปโภค/บริโภค
56

10

F0303 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล / ส.อ.ท.

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ / ส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทบ./กรมอนามัย/ สสน. / สนทช. / ส.อ.ท. / สทอภ.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

20

4

รวมทั้งสิ้น
1595/1* โครงการ

0

F0306 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

ทน. / ตร./ สทอภ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้าน
น้้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นจากระดับ 3
ให้เป็นระดับ 4
(สูงสุดที่ระดับ5)

F0305 จิตส้านึกในการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า

F0302 การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล
ทน. / สทนช. / กรมอนามัย / ส.อ.ท.

ปี 2564

16

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ / ส.อ.ท.

ปี 2563

0

F0204 คุณภาพน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติ

F0104 คุณภาพน้้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า

102/1*

กรมอนามัย / มอ. / มร.อด. / ส.อ.ท.

มท.

สทนช.

F0201 แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า
กรมปศุสัตว์ / กรุงเทพมหานคร/ องค์การจัดการน้้าเสีย / ส.อ.ท.
F0202 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน

F0102 ประสิทธิภาพระบบน้้าประปา
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล / มอ. / มร.อด. / ส.อ.ท.

สทนช.

แผนแม่
ทฯประเด็
(19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
เป้าหมาย 190102 การรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 การเตรียมความพร้อม
F0101 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านน้้า

สภากาชาดไทย / สทนช. / กรมควบคุมโรค / ปภ./ ยผ. / ทน. / จท.
F0102 ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
กรมควบคุมโรค / สถ. / ปภ. / ทบ. / ทน. / จท.
F0103 การก้าหนดพื้นที่เสี่ยง
สทนช. / ปภ. / ยผ. / ทน. / พด.
F0104 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
กทม. / สทนช./ ปภ. / ยผ. / ทน. / อต. / จท. / ชป.
F0105 การจัดการแหล่งน้้านอกเขตชลประทาน
ทน. / จท.

31
0

0
17/3*
0

ปภ. / ทน. / อต. / สสน.
F0202 แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค / ปภ. / ทน.
F0203 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถ. / ปภ. / ทน.
F0204 ประเมินความเสียหายและความต้องการฉุกเฉิน
สถ. / ปภ. / สทอภ.
F0205 ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
สภากาชาดไทย / สถ. / ปภ. / ทน.

4

F0302 แผน/มาตรการการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ
สถ. / ปภ. / จท.

60

0
2
0
0

19

F0401 องค์ความรู้ด้านการปรับตัว การจัดการภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
สถ. / ปภ. / ทน. / สสน.
6
F0402 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
พด.

19

F0403 เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม
ปภ. / ทน. / สสน. / สทอภ.

1/2*

F0404 การจัดการน้้าชุมชน
ปภ. / ทน. / สสน.

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

ทน. / สทอภ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2562

20

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการรับมือกับพิบัตภิ ัยด้านน้้า

F0301 ประสิทธิภาพการประเมินความเสียหาย
สถ. / ปภ. / จท.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

มท.

สทนช.

V02 การเผชิญสถานการณ์ภัย
F0201 ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

V03 การบรรเทาและฟื้นฟู

F0303 มาตรการการเยียวยาฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ
สถ. / ปภ.

สทนช.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

0

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย

การรับมือกับพิบัติ
ภัยด้านน้้าเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
188/5* โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
เป้าหมาย 190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

สนทช.

สทนช.

สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.
F0102 แผนบริหารจัดการน้้าที่เป็นธรรม
สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.
F0103 ความร่วมมือต่างประเทศ
สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.
F0104 การจัดการแผนงานและงบประมาณ
สทนช. / ทน. / ส.อ.ท. / สอวช.
F0105 การติดตามและการประเมินผลที่มีศักยภาพ
สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.

6

F0201 งานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้้า

21

สทนช. / ทบ. / ทน. / พด. / ส.อ.ท. / สทอภ. / สสน. / สอวช.

3

F0202 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้้า

2

สทนช. / ทบ. / ทน. / พด. / ส.อ.ท. / สทอภ. / มอ. / สสน. /
มรภ.อด. / สอวช.

7/1*

4/1*

4
V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้า

F0301 ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
สทนช. / ทน. / ส.อ.ท.
F0302 บุคลากรที่มีศักยภาพ
สทนช. / ทบ. / ทน.

2

F0303 การจัดการน้้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ (IWRM)
สทนช. / สถ. / ทน. / ส.อ.ท. / สสน.

1

1

F0304 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเครื่องมือการจัดการ

สทนช. / สถ. / ทน. / ส.อ.ท. / สอวช.

5

F0305 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สทนช. / ทบ. / ทน. / ส.อ.ท. / สสน.

ทน. / สทอภ.

1

F0306 ฐานข้อมูลด้านลุ่มน้้าของประเทศ
สทนช. / ทบ. / ทน. / พด. / ส.อ.ท.
0/1*
F0307 การบังคับใช้กฎหมาย
3
สทนช. / ทบ. / ทน. / ส.อ.ท.
F0308 กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการน้้า 3 โครงการ

สทนช. / ทบ. / ทน. / ส.อ.ท.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2562

V02 งานวิจัย/นวัตกรรม

V01 การบริหารจัดการ
F0101 องค์กรด้านน้้าที่มีประสิทธิภาพ

Value Chain

สทนช.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

3/1*

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
น้้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
64 คะแนน ให้เป็น
80 คะแนน

รวมทั้งสิ้น
64/4* โครงการ

สทน
สทน
แผนแม่
บาดหวั
ทฯประเด็
น Workshop
(19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที
ค
่
ง
จาก
ช.
ช.
แผนแม่บทย่อย : 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
เป้าหมาย 190201 ระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
V01 การเข้าถึงน้้าอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอได้
V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า
V03 การเผชิญสถานการณ์ภัย

Value Chain

มาตรฐานในเขตเมือง

F0101 ศักยภาพในการบ้ารุงรักษา
ส.อ.ท.

16

F0102 การเข้าถึงน้้าประปาในเขตเมือง
กปภ. / กปน. / ส.อ.ท.

306

F0103 แหล่งน้้าดิบส้ารอง/การใช้แหล่งน้้าข้ามลุ่มน้้า
กปภ. / กปน. / ส.อ.ท.
1
F0104 การลดน้้าสูญเสียในเส้นท่อ

กปภ. / กปน. / ส.อ.ท.

1

F0201 การควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า
อจน. / กรมปศุสัตว์ / ส.อ.ท.

0

F0202 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและระดับครัวเรือน
ที่มีประสิทธิภาพV02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า
อจน. / กรมปศุสัตว์ / ส.อ.ท.
0
F0203 เฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพน้้าในเขตเมือง

อจน. / กรมปศุสัตว์ / ส.อ.ท.
F0204 การบริหารจัดการน้้าเสีย
อจน. / กรมปศุสัตว์ / ส.อ.ท.

3

มท.

ปี 2562

F0301 ระบบป้องกันน้้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ
ยผ. / ส.อ.ท.

0

ยผ. / ส.อ.ท.
F0303 การบังคับใช้ผังเมือง/ผังการระบายน้้า

0

ยผ. / ส.อ.ท.

0

สทนช. / ส.อ.ท.

สทนช. / ส.อ.ท.

0

0

F0405 จิตส้านึกในการอนุรักษ์
สทนช. / กปน. / ส.อ.ท.

0

1

F0406 การบริหารจัดการความเสี่ยงความมั่นคงน้้าในชุมชนเมือง
สทนช. / ส.อ.ท.

0

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ยผ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ระดับความมั่นคง
ด้านน้้าในเขต
เมืองเพิ่มขึ้น

0

F0403 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2564

F0302 ระบบระบายน้้าที่มีประสิทธิภาพ

F0404 ความตระหนักในการประหยัดและอนุรักษ์น้าภาคบริการ/ท่องเที่ยว

F0402 การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล
สทนช. ส.อ.ท.

ปี 2563

0

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง
F0401 นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพน้า้ ในเขตเมือง
สทนช. / กรมอนามัย / ส.อ.ท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

รวมทั้งสิ้น
328โครงการ

สทน
สทน
แผนแม่
ทฯประเด็
(19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดช.เทียมกับระดัช.บสากล
เป้าหมาย 190202 ระดับความมั่นคงน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

V01 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้้าต้นทุนและระบบกระจายน้้า

Value Chain

F0101 แหล่งกักเก็บน้้าที่เพียงพอและมี
กรมชลประทาน/กรมพั
ฒนาที่ดิน/ส.อ.ท.
ศักยภาพ

64

F0102 ระบบกระจายน้้าที่มีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาที่ดิน/ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/
ส.อ.ท.

136

F0103 แหล่งน้้าทางเลือก/น้าน้้าเสียมาใช้ใหม่
องค์การจัดการน้้าเสีย/กรมปศุสัตว์/ส.อ.ท.

2

F0104 ระบบเชื่อมโยงน้้าข้ามลุ่มน้้า
สทนช./ส.อ.ท.

1

สนทช.

ปี 2562

V02 ระบบบริหารจัดการ
F0201 บริหารจัดการความต้องการใช้น้า
สทนช./การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ส.อ.ท.

3

F0202 การบริหารจัดการน้้าข้ามลุ่มน้้า
สทนช./ส.อ.ท.

0

F0203 การสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้า
สทนช. /ส.อ.ท.
F0204 แผนการบริหารน้้าที่มีประสิทธิภาพ
สทนช. /ส.อ.ท.
F0205 ระบบชลประทานที่มีศักยภาพและเพียงพอ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2

ปี 2563

ปี 2564

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

13
3

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมั่นคงน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคงน้้า
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

F0303 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

F0301 การจัดหาแหล่งน้้าส้ารอง

สทนช./กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/ส.อ.ท.

13

สทนช./กรมการพัฒนาชุมชน/ส.อ.ท.

9

F0304 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

F0302 การบังคับใช้กฎหมาย
0

สทนช. /ส.อ.ท.

สทนช./กรมการพัฒนาชุมชน/ส.อ.ท.

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ทน.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

0

รวมทั้งสิ้น
246โครงการ

สทน
สทน
แผนแม่
บาดหวั
ทฯประเด็
น Workshop
(19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที
ค
่
ง
จาก
ช.
แผนแม่บทย่อย : 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดัช. บสากล
เป้าหมาย 190203 ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น

V01 การบริหารจัดการน้้า

สนทช.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V02 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภาพการใช้น้าเพิ่มขึ้น

F0101 ปริมาณการใช้น้าในการผลิต

F0201 เทคโนโลยีการบริการจัดการน้้า

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล/กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท.

8

สทนช./กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท.

147

F0102 อัตราการใช้น้าภาคครัวเรือน บริการ เกษตร อุตสาหกรรม

1

สทนช./กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท.

2

F0104 การจัดสรรน้้า

100

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
F0105 บริหารจัดการความต้องการใช้น้า

สทนช./การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/
ส.อ.ท.

20

ผลิตภาพจาก
การใช้น้าเพิ่มขึ้น

F0203 ความตระหนักในการใช้น้าและการประหยัด

สทนช./กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท.
F0204 นวัตกรรมประหยัดน้้า

สทนช./ส.อ.ท.

126

50

F0205 มาตรฐานการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

F0106 การบริหารจัดการน้้าเสียในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

องค์การจัดการน้้าเสีย/ส.อ.ท.

สทนช./กรมโรงงานอุตสาหกรรม/ส.อ.ท.
16

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

0

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

F0202 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

F0103 การวิเคราะห์การขนาดแคลนน้้า

Value Chain

Value Chain

สทนช./การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ส.อ.ท.

ทน.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

124

รวมทั้งสิ้น
594โครงการ

แผนแม่
ทฯประเด็
(19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
สทนช.
สทนช.
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop
แผนแม่บทย่อย : 19.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
เป้าหมาย 190301 แม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ ทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
V01 พิสูจน์สิทธิและป้องกันการรุกล้้า แม่น้า แหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
F0101 เทคโนโลยีการส้ารวจ

กรมเจ้าท่า/ส.อ.ท.

1

Value Chain

4

4/1*

150

F0203 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาในทุกมิติ ให้มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมควบคุมมลพิษ/
กรมพัฒนาที่ดิน/ส.อ.ท.

330

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศให้มีทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน
F0301 การบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ/กรมควบคุมมลพิษ
/กรมเจ้าท่า/ส.อ.ท.

F0302 หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้า้ สาธารณะ

1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

12

F0304 การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท

F0303 การมีส่วนร่วมและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/ส.อ.ท.

ปี 2563

ปี 2564

83

F0202 แผนอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้า/ล้าน้้าที่ผ่านชุมชน/พื้นที่ชุ่มน้้า

กรมควบคุมมลพิษ/ส.อ.ท.

F0104 การป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้าและแหล่งน้้าธรรมชาติ

กรมเจ้าท่า/ส.อ.ท./มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2562

V02 การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา แม่น้า ล้าคลอง แหล่งน้้าธรรมชาติ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมปศุสัตว์/ส.อ.ท.

F0103 การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ

กรมเจ้าท่า/ส.อ.ท.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0201 แนวทางด้านวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์/มาตรฐานดัชนีสุขภาพแม่น้า
(River health Index)/มาตรการ/เป้าหมายเชิงพื้นที่

3

F0102 ทะเบียนและฐานข้อมูลด้านแหล่งน้้าของประเทศ

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ/ส.อ.ท.

ทส.

19

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F สป.สธ./ สถ./ทน./สทอภ.
แต่ไม่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

0

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
แม่น้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติทั่ว
ประเทศมี
ระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพที่ดี
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
607/1*โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ก.พ.ร.

แผนแม่บทย่อย : 20.1 การพัฒนาบริการประชาชน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200101

V01 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็น
ดิจิทัล (Digital Ecosystem)
F0101 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

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.

100 /1*

Value Chain

F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ 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

90/1*

GIT/สผ./ทบ./สป.กห/สงป./ก.พ.ร./สพร./สสปน./
ตร./รฟม./กฟน./คร./กรมอนามัย/อย./ปค./อบก./ 36/3*
สป.ทส./ดย. /สป.พม./สค./กกจ./สอน./มว./
สทอภ./มรย./สศท.
F0104 การเชื่อมระบบกับ แพลตฟอร์มกลางการ บริการ
กลาง
8
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.

2562

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐ (Open and connected)

V03
การพัฒนาบุคลากร

F0201 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
รัฐแบบเบ็ดเสร็จ

F0301 ทักษะเฉพาะด้านดิจิทัลของบุคลากรของรัฐ
ที่มีหน้าที่ ให้บริการและกลุ่มดูแลระบบการบริการ
ดิจิทัล

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.

46

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.

96

GIT/สนพ./สผ./ทบ./สสปน./คร./กรม
อนามัย/อย./สส./อต./สป.คค/สป.พม./
สค./กกจ./ส.ป.ก./สอน./มรย./สศท.

56

F0401 นโยบายที่เอื้อต่อการผลักดันงานบริการ
ภาครัฐที่เป็นดิจิทัล
สนพ./ทบ./สสปน./คร./สส./สป.ทส./
ขบ./ผส./กลต./สป.รง./สอน./มรย.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

114

F0302 การสร้างการรับรู้/เข้าใจการรับบริการจาก
ระบบดิจิทัลของประชาชน

F0402 การต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบ
การบริการออนไลน์

สนพ./ทบ./สสปน./ตร./กรมอนามัย/สส./
พก./สอน./มรย.

GIT/สนพ./ก.พ.ร./สคบ./สสปน./
ตร./รฟม./กฟน./คร./กรม
อนามัย/DTAM/อย./คส./หภ./
กรมที่ดิน/ปค./DBD/สส./อต./
สป.คค/ขบ./พก./สค./ธร./CPD/ส.
ป.ก./กรอ./กพร./สทอภ./
มรย./DIP/สป.พณ./สศท./DFT

34/1*

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

F0502 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สสปน.

2564

V04 การผลักดันงานบริการ
ภาครัฐให้เป็นดิจิทัล

43

F0501 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สสปน./กรมอนามัย/สอน.

2563

19
1

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

สทอภ.

สมอ./สป.อก./พส.

144/6*

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย
บริการภาครัฐได้รับ
การปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
787/12* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ก.พ.ร.

ดส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สศช.

แผนแม่บทย่อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200201

V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้

F0101 ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้
สบน./ตร./คร./DTAM/สค.

F0201 กลไกและช่องทางที่เอื้อให้การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการนาแผนหรือนโยบายไป
ปฏิบัติ
กรมสรรพากร/กรมสรรพสามิต

F0102 การศึกษาและการวิจัยที่ทันสถานการณ์
สบน./DTAM

4

F0103 การบูรณาการการจัดทาแผนระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

V03 การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

33/1*

F0202 การดาเนินงานที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์
DTAM

66

สบน./คร./กรมอนามัย/DTAM/มร.ลป.

61

สตง./ก.พ.ร./คร./กรมอนามัย/DTAM/
สค./กรมสรรพสามิต

DTAM/ สค.

85
14

98

สบน./สตง./ก.พ.ร./DTAM/สศช.

DTAM/ สค./กรมสรรพสามิต/สศช.

14

311
V05 สภาพแวดล้อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

4

F0502 ความตระหนักรู้ของสาธารณะ
สบน.

2

F0503 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ
คร./DTAM/สอวช./กรมสรรพสามิต

10

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

พส.

17

F0402 ผลการประเมินสถานการณ์และบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทันเหตุการณ์

F0303 การสื่อสารและการเผยแพร่ผลการประเมิน

F0501 กฎหมายที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
สบน.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

F0401 ข้อมูลผลการประเมินการดาเนินการที่ผ่าน
มาอย่างถูกต้อง

F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์
สบน./สป.กห./คร./DTAM

-

2564

V04 การปรับปรุง แก้ไข
เพื่อพัฒนาการดาเนินการ

F0301 การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อ
เป้าหมาย ที่สามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้

F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผล
ระหว่างหน่วยงาน
สว./สป.กห./ก.พ.ร./กรมอนามัย/สป.รง.

F0203 การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

สป.กห./ตร./DTAM/สค./สป.รง./สอวช./
สป.พณ./กรมสรรพสามิต

2563

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

V01 แผนที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ

35

Value Chain

2562

5

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

รวมทั้งสิ้น
758/1* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ก.พ.ร.

ดส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สปน.

2562

แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200301

V03
แนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

V02
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม

F0101 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการดาเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สถาบันพระปกเกล้า/สลน./กปน./คร./ทช./กกจ./ส.ป.ก.

F0201 เวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบ
ราชการด้านต่าง ๆ
สผผ./ก.พ.ร./ตร./คร.

F0301 การติดตามและประเมินผลของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม

F0102 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องการรับฟังความคิดเห็น
ตร.

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.

F0302 บทบาทของภาคส่วนอื่นในงานของภาครัฐ
สปน./ก.พ.ร./รฟม.

81

Value Chain

2564

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมอย่างเหมาะสม

V01
การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น

3

38/1*

33

F0203 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการทางานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 3 ระดับ ได้แก่ 1. e-Information 2. e-Consulting
และ 3. e-Decision Making

71

V04 สภาพแวดล้อมในการเปิดโอกาสเพื่อการมีส่วนร่วม
F0402 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
คร./กรมที่ดิน/ปค.

6/1*

F0303 มาตรการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม
กรมสรรพากร

5

F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการสร้างมาตรการต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วม
รฟม./กรมอนามัย

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2563

15
28

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

-

สถ.

42

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย
เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
อย่างเหมาะสม

รวมทั้งสิ้น
322/2* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ก.พ.ร.

ดส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

มท.

2562

แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200302

F0101 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
สถ.

V02 การบูรณาการและการสร้างความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา
9

F0102 ช่องทางการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย

Value Chain

6

F0201 ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ
แสดงความต้องการ
สลน./ สถ.

1

F0202 ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าถึงง่ายและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
สถ.

F0203 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าถึงได้ง่าย
สถ.

1

V03 ความพร้อมของประชาชน
ในฐานะผู้รับบริการ
F0301 ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สถ.

0

F0302 ช่องทางการรับบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุ่ม
สถ.

0

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อองค์
ย กรปกครองส่วน

F0401 กฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมให้กับประชาชนตามอานาจหน้าที่
สคก./สถ.

5

ท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการ
จัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน

F0402 บุคลากรอปท. ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถ.

4

รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ

F0403 ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
สถ.

2

0

V04 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการดาเนินการของ อปท.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

V01
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

-

2563

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

สปน./กรอ.

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ก.พ.ร.

ดส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ก.พ.ร.

2562

แผนแม่บทย่อย : 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200401

V03
ความตอบสนองต่อประชาชน

V02
ศักยภาพองค์กร

F0301 นวัตกรรมการให้บริการประชาชน

F0101 ทักษะที่จาเป็นในยุคดิจิทัล

F0201 โครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น

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.

สลน./ก.พ.ร./สสปน./ตร./กรมอนามัย/DTAM/สป.พม./
กกจ./สป.กษ./

139

192

Value Chain

F0202 กระบวนการทางานภายใน และนวัตกรรมการทางาน

163

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.

1303/3*

กสม./สว./ทบ./สลน./สสปน./ตร./กกพ./กรม
อนามัย/DTAM/สป.ดส./สป.พม./สป.กค./สป.รง./สป.กษ./
สทอภ.

สลค./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./สป.พม./
สค./กรมการกงสุล/สบน./สป.อก.

สว./สลค./สสปน./ตร./คร./กรมอนามัย/DTAM/อย./กรม
ที่ดิน/สป.ดส./สดช./สสช./ทล./สค./สบน./สป.รง./กสร./
กวก./ส.ป.ก./กพร./สทอภ./สป.อก.

410
153

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
F0401 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สลค./สสปน./ตร./กพร.

31

F0402 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สคก./สสปน./กพร.

16

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

สป.อก.

549

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0204 ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร
ทบ./สลน./สสปน./ตร./คร./กกพ./กรมอนามัย/กรมที่ดิน/
สป.ดส./สบน./ธร./สป.กค./ส.ป.ก./สป.อก.

65/2*

F0302 ระบบการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายใน
การขอรับบริการจากภาครัฐ

F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร (Enterprise
Resource Planning)

กกจ./กวก./สทอภ.

2564

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว

V01
ศักยภาพบุคลากร

F0102 ทัศนคติในการทางานของบุคลากรทุกระดับ
สลน./สสปน./ตร./กรมอนามัย/DTAM/ดย./สป.พม./สค./
สบน./สลค.

2563

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

รวมทั้งสิ้น
3,021/5* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ก.พ.ร.

ดส.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ก.พ.

แผนแม่บทย่อย : 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200501

V01
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อสร้างคนดีคนเก่ง
ในภาครัฐ

Value Chain

สว./สลค./กพ./ตร./กรมอนามัย/DTAM/อย./พส./พก./
สป.รง./สปส./ส.ป.ก.

2562

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

954

F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสาเร็จรูปที่นามาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สลน./ตร./รฟม.
39

140

F0202 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
สว./ตร.

41

F0203 ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สลน./ตร./รฟม./DTAM/สป.วธ./สป.พม./สค./ส.ป.ก.

F0301 ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
สว./สป.กห./ตร./กรมอนามัย/สป.วธ./ทช./สป.พม./พก.

23

F0302 ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจในการดาเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตร./กรมอนามัย

3

F0303 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สลน./ตร./กรมอนามัย/ทช./พส.

7

171

F0304 ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็น
แบบอย่างที่ดี
ทบ./สป.กห./กพ./ป.ย.ป./ตร./กรมอนามัย/สป.วธ./สปส./
สป.กษ.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
F0401 กลไกและเครื่องมือการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ
ตร./รฟม./กรมอนามัย/DTAM/กพร.

47

F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการนาไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างให้บุคลากรของรัฐเป็น คนดีคนเก่ง
ตร./กรมอนามัย/DTAM/อย./พส./กรมสรรพากร/สป.กค./สมอ./กสอ.

99

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

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 และ F แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลักหรือสนับสนุน

กรมสรรพากร

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

สถ./สป.อก.

2564

V03 ภาวะผู้นาของผู้บริหารส่วนราชการ
ทุกระดับ

V02 สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
F0201 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กพ./สลน./ตร./DTAM/อย./ดย./พส./สค.

2563

360

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อบุยคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการทางาน
เพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ

รวมทั้งสิ้น 1,884 โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลทีบ่คทย่าดหวั
งจาก
แผนแม่
อย : 21.1
การป้Workshop
องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย : 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

F0301 กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

F0101 การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

335/2*

Value Chain

F0102 สื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงปลอดภัยและสร้างสรรค์
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / ส.ป.ก.
/ สปค. / อย. / กรมควบคุมโรค / กปส.
/ สป.ยธ. / พส.

ป.ป.ช.

ป.ป.ช.

297

F0103 หลักสูตรสุจริตทุกภาคส่วน
ส.ป.ก. / สปค. / อย. / พส.

27

V02 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
F0201 ประชานเป็นเครือข่าย และมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
กรมพัฒนาชุมชน / พอช / กรมส่งเสริมสหกรณ์
/ ด.ย.

สศช. / สว. / สป.สธ. / สป.รง. / อย. / กรม
ควบคุมโรค / กปส / ตร. / กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก / พส.

557

F0303 คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ านของ
ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สศช. / สว. / สค. / สป.รง. / สปค. / กรม
ควบคุมโรค / กสร. / ตร. / สป.ยธ. / กรมการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก / ปปง. /
ด.ย. / ป.ป.ช. / พส. / สปอ.

128

สศช. / สว. / กรมควบคุมโรค / พส.

กรมควบคุมโรค / ป.ป.ช. / ตร. /
สป.ยธ. / กรมส่งเสริมสหกรณ์

สศช. / สว. / สป.สธ. / สป.รง. / ส.ป.ก. /
อย.
/ กรมควบคุมโรค / กสร. / ตร. / ผส. / กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ / กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก / ด.ย. / ป.ป.ช. / พส.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

181

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0304 โครงสร้าง/ระบบที่เอือ้ ต่อการลดการใช้ดลุ ย
พินิจ
สศช. / สว. / กรมควบคุมโรค / พส.

F0305 การจัดทาฐานข้อมูลตัวอย่างหน่วยงาน

3

F0306 การสนับสนุน พัฒนาต้นแบบที่ดี
4

สศช. / พส.

9

ประชาชน
มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต

F0203 มาตรการคุ้มครองพยานและการแจ้งเบาะแส

F0202 ระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส
510/2*

F0302 ระบบการประเมินการปฏิบัตริ าชการ/ ITA ที่
ทาให้ เกิดความเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร

12

สศช. / สว.

4

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

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

V03 พัฒนาการบริหารงานภาครัฐและธรรมาภิบาลภาคเอกชน

V01 การสร้างการรับรู้
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.

ป.ป.ช.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

ตร. / ป.ป.ช. / พ.ส. / สป.อก.

รวมทั้งสิ้น
2,067/ 4*
โครงการ

แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลทีบ่คทย่าดหวั
งจาก
แผนแม่
อย : 21.1
การป้อWorkshop
งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย : 210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
V01 การปลูกจิตสานึก
F0101 การปลุกจิตสานึกไม่ตดิ สินบน
37

สตง. / ป.ป.ช.

186

F0103 การสร้างกระแสสังคมต้านทุจริต

Value Chain

F0208 การบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเคร่งครัด

กกต. / ป.ป.ช. / สป.กห

7

F0202 การลดการใช้ดุลพินจิ

F0102 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
และการปฏิบตั ิงานของภาครัฐ

ป.ป.ช / สป.กษ.

16

F0104 ภาคประชาชนมีศักยภาพในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น
สตง. / ป.ป.ช

4

F0105 การปลูกจิตสานึกเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
48/1*

สผ. / สป.กห. / ก.พ. / สลน. / กรมอนามัย / กรมสรรพากร
สป.กค.

ป.ป.ช. / ตร. / สถ. / สปอ.

39

F0203 การคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแส
สตง. / กกต. / ป.ป.ช. / สผ. / สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา / ตร. / สถ. /สปอ.

55

236

F0209 ความโปร่งใสในการคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็น
กลไกตรวจสอบ

กรมอนามัย

0

สตง. / กกต. / ป.ป.ช. / สผ. / สป.กห. / สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา / สลน./ ตร. / สถ. /สปอ.
/ สป.กษ.

55

สป.กห. / สถ. / สป.กษ.

F0205 ระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

F0302 การปฏิบัติงานที่รวดเร็วไม่เลือกปฏิบตั ิ

กกต. / ป.ป.ช. / สผ. / สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา / สลน. / ตร. / สถ. / สปอ.

สป.กห. / DSI

294
/1*

14
F0207 การยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

กพ. / สป.รง.

1

4

F0303 บทลงโทษหัวหน้าส่วนราชการกรณีการ
ดาเนินการทางวินยั ล่าช้า

คดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ลดลง

0
F0304การติดตาม เร่งรัด ทรัพย์สินคืน เป็นของแผ่นดิน

สป.กห. / สปง.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F
ป.ป.ช. / กรมราชทัณฑ์

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

F0301 บทลงโทษที่เหมาะสม

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

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน

8

V03 การลงโทษ

26

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สตง. / กกต. / สผ. / สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา / ตร. / กรมอนามัย / สถ. /สปอ.

F0204 การประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

F0206 กฎหมายได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

F0106 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ป.ป.ช.

ป.ป.ช.

V02 การพัฒนาระบบราชการ

F0201 มาตรการลดการแทรกแซง

กกต. / สผ. / สป.กห. / กพร./ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา / ตร. / กรมอนามัย / สถ./
สป.กค. / สป.รง. / สปอ.

ป.ป.ช. / สป.กห. / ตร. / กรมอนามัย / สถ. / สปส.

ป.ป.ช.

5

รวมทั้งสิ้น
982/ 2*
โครงการ

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ป.ป.ช.

ผลที่คาดหวังจาก Workshop

ป.ป.ช.

ป.ป.ช.

แผนแม่บทย่อย : 21.2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เป้าหมาย : 210201 การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
V01 ประสิทธิภาพบุคคล

V04 เครื่องมือ

F0101การเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
ป.ป.ช. / ต.ร.

67/1*

F0102 เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้และคุณธรรม
สตง. / ป.ป.ช. / ก.พ. / ต.ร.

F0301 มาตรการและกลไก
8

V02 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10

3

ศย. / สตง. / ป.ป.ช. / ต.ร. / DSI

ป.ป.ช.

0

4

สผผ. / สตง. / สลน.

13

2

V05 กฎหมาย
0

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

F0501 ข้อกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว ได้รับการประเมิน
แก้ไข และ ปรับปรุง
สตง.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน
สผผ. / กพ.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F

การดาเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ

9

F0502 การบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างจริงจัง
ปปง. / DSI

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

5

F0404 มาตรการและกลไก

F0304 การให้คาปรึกษา
ป.ป.ช. / ต.ร.

5

F0403 ช่องทางร้องเรียน

F0302 คู่มือการดาเนินการ

ก.พ. / ต.ร. / สถ.

F0401 ระบบดิจิทัล (ฐานข้อมูล/AI/KM งานคดีและ
สอบสวน)

F0402 ระบบติดตามและประเมินผล

3

F0303 มาตรฐานทางวินัย

F0202 พยานหลักฐาน/พฤติการณ์/องค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์
สตง. / ป.ป.ช. / ต.ร. / DSI

ป.ป.ช./ ต.ร.

ป.ป.ช. / ต.ร.

F0201 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผูถ้ ูกกล่าวหา
สตง. / ป.ป.ช. / ต.ร. / DSI

V03 กระบวนการตรวจสอบ/
ไต่สวนข้อเท็จจริง การตรวจคากล่าวหา

7

รวมทั้งสิ้น
136/ 1*
โครงการ

Value Chain

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยธ.
ยธ.
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย : 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
V02 กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย

V01 กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

7

พก. / ส.อ.ท. / สป.ยธ. / สานักงาน กขค.

19/1*

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / สานักงาน กขค. / กรมการขนส่งทางบก /
ส.ป.ก.

F0202 สภาพปัญหา/สภาพแวดล้อม

19
4

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / สานักงาน กขค. / สป.คค.

F0203 การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านเพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

20/1*

F0303 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

4

ส.อ.ท. / สานักงาน กขค.

F0204 การประเมินความคุ้มค่าของกฎหมาย

6

ส.อ.ท. / สานักงาน กขค.

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน
F0401 การศึกษาแนวโน้ม

F0404 การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส.อ.ท. / สานักงาน กขค. / สคบ. / กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

5

F0402 การเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมาย

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / สานักงาน กขค. / ตร. / สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ / สานักงานศาลยุติธรรม / สานักงาน กกต. / สานักงาน ป.ป.ช. / สผ. /
สศช. / สทนช. / สป.กก. / สตง. / สคก. / สมช. / สป.อก.

21

F0403 ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ส.อ.ท. / สป.ยธ. / สานักงาน กขค. / สคก. / สป.คค. / กรมศุลกากร

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / สานักงาน กขค. / ดย. / สกธ.

สปน.

10

F0406 เป้าหมายและนโยบายของรัฐ

11

-

ส.อ.ท. / สานักงาน กขค.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

4

F0405 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ส.อ.ท. / สป.ยธ. / สานักงาน กขค. / สานักงาน ป.ย.ป. / กรมอนามัย / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ส.ป.ก.

ปี 2564

F0302 ช่องทางการเข้าถึงกฎหมายที่หลากหลาย

9

กรมอนามัย / ส.อ.ท. / สป.ยธ. / สานักงาน กขค. / ตร. / สคก. / DTAM
/ กรมการขนส่งทางบก

F0103 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
สศค. / กสร. / กรมการขนส่งทางบก / สคก. / สป.มท. / พก. / ส.อ.ท. /
สป.ยธ. / สานักงาน กขค. / ตร. / กรมอนามัย / สกธ.

10

กรมสรรพากร / ส.อ.ท. / สานักงาน กขค.

F0102 การคานึงถึงสภาพปัญหา

ปี 2563

F0301 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กรมบัญชีกลาง / ส.อ.ท. / สานักงาน กขค.

4

ปี 2562

V03 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

F0201 ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

F0101 การกาหนดผู้รับผิดชอบการประเมินกฎหมาย
กยศ. / สชวท. / สัตวแพทยสภา / สป.มท. / พก. / ส.อ.ท. / สป.ยธ. /
สานักงาน กขค. / ตร. / สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ / สานักงาน
ศาลยุติธรรม / สานักงาน กกต. / สานักงาน ป.ป.ช. / สผ. / สศช. /
สทนช. / สป.กก.

สคก. สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

กรมควบคุมโรค / กรอ.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่ง
ให้ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
ประเทศโดยทั่วถึง

รวมทั้งสิ้น
155/2* โครงการ

Value Chain

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย : 220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

ยธ.

ยธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V02 ศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย

V01 การรับรู้กฎหมาย
F0201 องค์ความรู้ด้านกฎหมาย

F0101 ข้อมูลพื้นฐานของกฎหมาย

-

สานักงาน กขค. / DSI / ส.อ.ท.

สานักงาน กขค. / ตร. / กรมควบคุมโรค / DSI / กบค. / ส.อ.ท.

15

F0103 มาตรการการเข้าถึงกฎหมายที่เอื้อต่อประชาชน

สานักงาน กขค. / ตร. / DSI / ส.อ.ท.

-

F0204 การพัฒนาศักยภาพผูบ้ งั คับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
สานักงาน กขค. / ตร. / DSI / ส.อ.ท.

V03 การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

-

F0203 การให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
สานักงาน กขค. / อส. / ตร. / กคส. / กบค. / ส.อ.ท.

3

สานักงาน กขค. / ตร. / DSI / ส.อ.ท.

3

สานักงาน กขค. / ตร. / DSI / ส.อ.ท.

F0202 จริยธรรม/จรรยาบรรณของผู้บังคับใช้

F0102 การเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

4

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย

F0301 การลดระยะเวลาและขั้นตอน

F0401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

สานักงาน กขค. / ตร. / DTAM / กคส. / DSI / ส.อ.ท.

22

สานักงาน กขค. / DSI / สป.ยธ. / ส.อ.ท.

7

F0402 ระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย

F0302 กลไกการจัดการข้อเรียกร้อง
สานักงาน กขค. / สานักงาน ป.ป.ช. / ตร. / สานักงาน ป.ป.ท. / DSI / ส.อ.ท.

2

สานักงาน กขค. / ตร. / กคส. / DSI / ส.อ.ท.

1

F0403 สื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

F0303 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
CAAT / สานักงาน กขค. / ตร. / DSI / สป.ยธ. / กบค. / ส.อ.ท.

8

สานักงาน กขค. / ตร. / DSI / กบค. / ส.อ.ท.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ยธ.

สานักงาน ป.ป.ส.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

กรอ.

3

เป้าหมายแผนบท
ย่อย เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การปฏิบัติตาม
และการบังคับใช้
กฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นธรรม

รวมทั้งสิ้น
68 โครงการ

Value Chain

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย : 220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
V01 ข้อมูลกฎหมาย

2

F0102 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

1

สานักงาน กขค. / ส.อ.ท.
F0103 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

CAAT / สานักงาน กขค. / สว. / กรมควบคุมโรค /
DTAM / DSI / สป.ยธ. / ส.ป.ก. / ส.อ.ท.

11

18

F0202 เครือข่ายชุมชน
สานักงาน กขค. / DSI / ส.อ.ท.

1
-

สานักงาน กขค. / ส.อ.ท.

สานักงาน กขค. / ตร. / กบค. / สปส. / ส.อ.ท.

-

สานักงาน กขค. / ส.อ.ท.
F0105 การกาหนดหลักเกณฑ์การนากฎหมายไปใช้

2

สานักงาน กขค. / ตร. / กรมควบคุมโรค / กบค.
/ ส.อ.ท.

สานักงาน กขค. / ส.อ.ท.

1

3

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

3

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
กฎหมาย

1

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

สานักงาน ป.ป.ส.

ปี 2564

2

F0303 ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน

F0205 การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึง
กฎหมาย
สานักงาน กขค. / กบค. / ส.อ.ท.

ปี 2563

F0302 ความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย

สานักงาน กขค. / ตร. / ส.อ.ท.

F0204 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

F0104 การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0301 สื่อประชาสัมพันธ์

F0203 การติดตามสถานะของกฎหมาย

สานักงาน กขค. / อส. / กรมควบคุมโรค / กคส. /
DSI / สป.ยธ. / สปส. / ส.อ.ท. / สป.อก.

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ยธ.

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย

F0201 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน

สานักงาน กขค. / กคส. / DSI / ส.อ.ท.

ยธ.

ปี 2562

V02 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

F0101 สาระสาคัญของกฎหมาย

สานักงาน กขค. / ส.อ.ท.

ยธ.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

รวมทั้งสิ้น
45 โครงการ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย : 22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย : 220201 การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ

ยธ.

ยธ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ยธ.

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

V01 การเคารพสิทธิและเสรีภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
F0102 การสร้างเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

F0101 การให้ความรู้สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

25/3*

สานักงานศาลปกครอง / กคส. / สป.ยธ. / ส.อ.ท.

V02 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

44

Value Chain

F0202 การให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกฝ่ายในการดาเนินคดี
ตร. / กคส. / DSI / สป.ยธ. / ส.อ.ท. / อส.

18

F0301 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการ
ยุติธรรม
ตร. / กรมราชทัณฑ์ / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน /
สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ / สป.ยธ. / กบค. / กรมคุมประพฤติ /
สกธ.

F0204 มาตรฐานการให้บริการงานด้านกระบวนการยุติธรรม
ตร. / กคส. / สป.ยธ. / กบค. / ส.อ.ท.

F0303 การแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
กรมราชทัณฑ์ / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
/ สป.ยธ. / กรมคุมประพฤติ

55

3

ตร. / DSI

15

F0308 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

F0305 การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

6

ตร. / กคส. / กบค.

14

ตร. / สป.ยธ. / กบค.

F0309 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล

4

ตร. / สป.ยธ.

ตร. / กคส. / กรมราชทัณฑ์ / TIJ / สป.ยธ. / 135/1*
สกธ.

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอานวยความยุติธรรม
F0401 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพ
บุคลากร

11

สานักงานศาลยุติธรรม / ตร.

สานักงานศาลปกครอง / ตร. / กคส. / กรมราชทัณฑ์
/ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / สป.ยธ. / กบค. / สกธ.

74

F0402 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียมและเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตร. / กคส. / สป.ยธ. / สกธ.

F0403 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล
ของกระบวนการยุติธรรมให้มีความทั่วถึง

4

ตร.

สานักงานศาลปกครอง / ตร. / กคส. / สป.ยธ.
/ กบค. / อส.

15

ตร. / สป.ยธ.

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1
สานักงาน ป.ป.ส.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

สผผ.

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การอานวย
ความยุติธรรม
มีความโปร่งใส สะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม
และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

22

F0405 การมีช่องทางการติดต่อและติดตามกระบวนการยุติธรรม

F0404 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

27/1*

F0307 การพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวน
ที่รวดเร็วและเป็นธรรม

F0306 การร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ

32

F0205 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กคส. / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / DSI /
สป.ยธ. / ส.อ.ท. / สป.อก.

68/3*

28

F0203 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

31

F0304 หลักเกณฑ์การประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราว
ที่เป็นมาตรฐาน

F0302 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ตร. / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตร. / กคส. / ส.อ.ท.

กคส. / สป.ยธ. / ส.อ.ท. / สกธ.

V03 การพัฒนาระบบงานยุติธรรม

F0201 ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่หลากหลาย
สานักงานศาลปกครอง / อส. / ตร. / กคส. / DSI /
สป.ยธ. / กบค. / ส.อ.ท.

F0103 การเสริมสร้างจิตสานึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพื่อให้สังคมสงบสุข

18

กคส. / สป.ยธ. / กบค. / ส.อ.ท. / กรมคุมประพฤติ

3

รวมทั้งสิ้น
652/8* โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

อว.

แผนแม่บทย่อย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

อว.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อว.

ปี 2562

เป้าหมาย 230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

V01 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
F0101 คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยได้รับการยอมรับ
สศช./ส.อ.ท./วช./มมส./มว./มฟล./ม.อ./มทร.
รัตนโกสินทร์/มช./มจพ./มจ./มทร.สุวรรณภูมิ

35

V02 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

V03 การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่

F0201 สมรรถนะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

F0301 การต่อยอดธุรกิจที่เกิดจากงานวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก

สศช./สอน./ส.อ.ท./มทร.พระนคร/มมส./มว./ม.อ./
มจพ.

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.ธัญบุรี/มทร.
สุวรรณภูมิ/สศท.

F0401 ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นแนว
หน้าของไทยกับนานาชาติ

3

F0102 สมรรถนะกาลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แห่งอนาคต

F0202 นวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและนวัตกรรมแบบ
เปิดในภาคเอกชน

สศช./ส.อ.ท./มมส./มว./ม.อ./สอวช./มจพ./มจ.

สศช./สป.คค./สวก./สอน./กพร./ส.อ.ท./มมส./มว./
ม.อ./มทร. รัตนโกสินทร์/NIA/สอวช./มทร.ธัญบุร/ี มจ./
มทร.สุวรรณภูมิ

16

F0103 โครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ตามความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สศช./กกพ./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มทร. รัตนโกสินทร์/
สถาบันวิทยาลัยชุมชน/มช./มข./มทร.สุวรรณภูมิ

88

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.ธัญบุรี/มทร.สุวรรณภูมิ

0

/

16

สศช./ส.อ.ท./มมส./มว./ปส./ม.อ./NIA/

F0402 เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถแทนทีเ่ ทคโนโลยีเดิม

F0302 การวิเคราะห์และทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
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

สศช./กปศ. /สอน./ส.อ.ท./มมส./มว./ม.อ./
มทร. รัตนโกสินทร์/มช./มร.อด./มข./มทร.
ธัญบุรี/มทร.สุวรรณภูมิ/

สศช./กปศ. /ส.อ.ท./มมส./มว./ปส./ม.อ./
มทร. รัตนโกสินทร์/สวทช. /

F0501 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

F0504 การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโจทย์ที่ท้าทายเพื่อเป็นผู้นาในตลาด

สศช./กรมควบคุมโรค/สปอ./ส.อ.ท./วช./มมส./มจพ.

1

สศช./ส.อ.ท./วช./NIA

0

F0505 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สศช./BOI/ส.อ.ท./มทร.สุวรรณภูมิ
F0503 เครือข่ายความร่วมมือ/พันธมิตรทางธุรกิจ

สศช./กรมควบคุมโรค/ส.อ.ท./มว./ม.อ./สอวช./มทร.สุวรรณภูมิ

สศช./สป.คค./ส.อ.ท./มทร.สุวรรณภูมิ
3
หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สทอภ.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

7

F0403 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม
F0502 สิทธิประโยชน์ทางภาษี/นโยบาย

2

0

3

2

ปี 2563 ปี 2564

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและ
บริการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น
จากการวิจัย
และนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปัจจุบัน

รวมทั้งสิ้น
196 โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

อว.

อว.

อว.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

ปี 2562

เป้าหมาย 230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

V01 ผู้ประกอบการ
F0101 ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
สศช./กปศ./ส.อ.ท. /มมส./ม.อ./มร.อด./สอวช./มจ.

14

F0102 บุคลากรด้านวิจัยที่ยกระดับเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
สศช./ส.อ.ท. /มมส./ม.อ./NIA/มทร.ธัญบุร/ี มจ.

1

F0103 วิสาหกิจ Startups/Spin off ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
สศช./ส.อ.ท. /ม.อ./มช./มร.อด./มจพ./มจ.

1

V02 ระบบนิเวศนวัตกรรม

V03 การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย์

V04 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่

F0201 พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมและเหมาะสมต่อ
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย

F0301 การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ ให้สามารถไป
พัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจได้

F0401 กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของวิสาหกิจ

สศช./ส.อ.ท. /ม.อ./มร.อด./สอวช./มจ.

สศช./ส.อ.ท. /มทร.พระนคร/มว./มฟล. /ม.อ./
มรท./มช./สอวช./มจพ./มร.ชม./มทร.ธัญบุรี/มจ.

สศช./ส.อ.ท. /มมส./ม.อ./มรท./มช./มร.อด.

6

F0202 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน รองรับการให้บริการที่เพียงพอ
สศช./ส.อ.ท. /มว./ม.อ./สทน./มร.อด./มจ.

4

F0203 ความร่วมมือในพื้นที่และการสนับสนุนการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือที่จาเป็น
สศช./ส.อ.ท. /มทร.พระนคร/มจ.

2

F0302 องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยที่มีการถ่ายทอด
ในระดับพื้นที่และชุมชน
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.ธัญบุร/ี มจ.

21

F0402 นวัตกรรมสาหรับการดาเนินวิสาหกิจตามโจทย์
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
สศช./ส.อ.ท. /มมส./มว./ม.อ./มร.อด./
มจพ./มทร.ธัญบุรี

0

สศช./ส.อ.ท. /สทอภ./ม.อ./มรท./มช.

7

8

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินวิสาหกิจนวัตกรรม
F0501 กฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินวิสาหกิจนวัตกรรม การเป็นนักลงทุน ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจรายใหม่

สศช./ส.อ.ท. /สอวช.

0

F0504 นโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มความต้องการสินค้านวัตกรรมจากวิสาหกิจ
สศช./ส.อ.ท. /NIA

0

F0502 มาตรการและแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี/การส่งเสริมการลงทุน/การส่งออกที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจก้าวกระโดด

F0505 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สาหรับวิสาหกิจ
ในกลุ่มเป้าหมาย

สศช./ส.อ.ท. /สอวช.

สศช./ส.อ.ท. /มว.

1/1*

F0503 ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ การกาหนดกฎเกณฑ์ของตลาดที่ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ
สศช./ส.อ.ท. /สอวช.

1

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สทอภ.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

0

ปี 2564

7

F0303 โอกาสในการนาวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมออกสู่ตลาดหรือ
เชิงพาณิชย์ทงั้ ในและต่างประเทศ

F0204 การเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศกับ
ต่างประเทศ

สศช./ส.อ.ท. /มว./สอวช.

12

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
85/1* โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

อว.

แผนแม่บทย่อย : 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
เป้าหมาย

อว.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อว.

ปี 2562

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
V02 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

V01 การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม
เพื่อสังคม
F0101 การบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม
กรมอนามัย/คส./วช./ม.อ./มรท./มช./มข./มทร.ธัญบุรี/มทร.อีสาน/
มจ./NIDA/มรย./มทร.ศรีวิชัย

9

F0102 การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดทุกช่วงวัยอย่างตรงจุด
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.อีสาน/มจ./NIDA/มรย./มทร.ศรี
วิชัย

156

18

F0202 นวัตกรรมเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
กรมการแพทย์/สป.พม./วช./ม.อ./มรท./มข./มทร.ธัญบุร/ี มจ./NIDA/
มรย./มทร.ศรีวิชัย

2

F0203 นวัตกรรมทั่วถึง ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและราคา
กรมการแพทย์/วช./มจ./มรย./มทร.ศรีวิชัย

0

F0301 ช่องทางเพื่อนานวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาด้านสังคม
กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/คส./สป.พม./พก./วช./ม.อ./มรท./
มทร.อีสาน/มรย./มทร.ศรีวิชัย

กรมอนามัย/DTAM/คส./สป.รง./วช./มว./มรท./สอวช./มข./มทร.ธัญบุร/ี NIDA/มรย./มทร.ศรีวิชัย

35

F0402 ความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายทัง้ ภายใน ภายนอก สถาบันการศึกษา และความต้องการพื้นที่ รวมทั้งเครือข่าย
แหล่งทุน
กรมอนามัย/คส./พก./สค./วช./มว./ม.อ./มรท./สอวช./มข./มจพ./มทร.ธัญบุร/ี มทร.อีสาน/NIDA/มรย./
มทร.ศรีวิชัย

2

สถาบันพระปกเกล้า/กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/สวช./สป.พม./
ผส./วช./มรท./NIA/มข./NIDA/มรย.

หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

5

วช./มรท./NIA/มจ./มทร.ศรีวิชัย

กรมอนามัย/สป.พม./วช./ม.อ./มรท./มข./มรย./มทร.ศรีวิชัย

3

F0404 การบูรณาการการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงแนวนโยบายกับนวัตกรรมการพัฒนาเพือ่ สังคม
กรมอนามัย/สป.พม./วช./มว./ม.อ./มรท./มข./มทร.อีสาน/มรย./มทร.ศรีวิชัย

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

29

F0303 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม

F0403 การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์และนาไปใช้ในการพัฒนาสังคมได้ตรงจุด

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก Y1

12

F0302 นโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
F0401 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

ปี 2564

V03 การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม

F0201 เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอานวยความสะดวก และความพร้อมการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม เพื่อให้คนทุกช่วงวัยอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ

กรมการแพทย์/สป.พม./พก./วช./มว./มรท./มช./มข./มทร.ธัญบุรี/
มทร.อีสาน/มจ./มรย./มทร.ศรีวิชัย

ปี 2563

9

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คุณภาพชีวิต
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
และความเสมอ
ภาคทางสังคม
ได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น
จากผลการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
เชิงสังคม
รวมทั้งสิ้น
280 โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

อว.

อว.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

อว.

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย 230301 การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง่ ยืนเพิ่มขึ้น
V01 องค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

V02 การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว

V03 โครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว

F0101 องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางบก
ทางน้าทางทะเล ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ

F0201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

อพวช./อ.ส.พ./ส.อ.ท./ปส./ม.อ./สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน/สทน./มช./มร.อด./มร.ชม.

F0202 การผลิตและการบริโภคแบบคาร์บอนต่า และลดการเกิด
ของเสีย

แ
F0102 เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับ

53/1*

ส.อ.ท./มว./สวทช./มก./มจ.

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส.อ.ท./วช./มทร.พระนคร/มมส./มว./ปส./ม.อ./มช./
มร.อด./สอวช./มร.ลป./มก.

7

6

ส.อ.ท./มว./ม.อ./มช./มร.อด./มจพ./มจ.

แ

0

F0203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3

มม/ส.อ.ท./มมส./มว./มจ.

F0301 ฐานข้อมูลวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3

ส.อ.ท./มมส./ปส.
F0302 กาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

แ

ส.อ.ท./มก./มจ./NIDA/มทร.ตะวันออก

0

F0303 โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตที่เหมาะสมกับการพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
ส.อ.ท./มว./NIDA/มทร.ตะวันออก

2/1*

F0401 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส.อ.ท./มมส./มว./สทอภ./ มฟล./ม.อ./มช./มร.อด./
มจพ./มจ.

2

F0402 การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อประยุกต์ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว

แ

5

อ.ส.พ./ส.อ.ท./วช./มทร.พระนคร/มจพ./มจ.

F0403 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
สีเขียว

1

F0404 มาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียว

1

ส.อ.ท./สอวช.

7

ส.อ.ท./มมส./ม.อ./สทน./มร.อด./มจ./มทร.ตะวันออก

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
F0501 แรงจูงใจสาหรับการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ส.อ.ท./มมส./มจ.

F0503 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว

0

F0502 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียว
ส.อ.ท./วช./สอวช.

0

สพภ./ส.อ.ท.

0

F0504 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ของ
เศรษฐกิจสีเขียว
ส.อ.ท./สอวช./NIDA

ปี 2564

V04 การนาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

ส.อ.ท./มว./สจล./ม.อ./มร.อด./สอวช./มจพ./มจ.

F0204 รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ปี 2563

3

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การประยุกต์ใช้
ความรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใน
การเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สพภ./สทอภ.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

รวมทั้งสิ้น
93/2* โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

อว.

อว.

อว.

แผนแม่บทย่อย : 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

เป้าหมาย 230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

V01 การทาวิจัยพื้นฐาน
และการวิจัยชั้นแนวหน้า
ตร./สป.วธ./กปศ./วช./มมส./มว./ม.อ./มรท./สวทช./สดร./มช./
มจพ./มร.ชม./มจ.

179

F0102 การวิจัยชั้นแนวหน้า โดยเน้นสาขาทีเ่ ป็นจุดแข็งของประเทศ สาขาที่ท้า
ทายเพื่อป้องกันภัยคุกคาม รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสเพื่ออนาคต
ตร./สวช./มมส./มว./สทอภ./มฟล./ม.อ./มจ.

30/2*

F0103 มาตรฐานงานวิจัยระดับสากล และการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ
กปศ./มมส./สทอภ./ม.อ./มรท./มช./มจพ./มจ.

F0201 การผลิต พัฒนา บุคลากรวิจัยขั้นพื้นฐานและแนวหน้า
สศช./ตร./สวก./มทร.พระนคร/มมส./มว./สทอภ./ม.อ./สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน/มรท./มช./มร.ชม./มทร.ธัญบุร/ี มจ.

29

2

สศช./ตร./กปศ./ส.อ.ท./มมส./มว./ม.อ./มรท./สวทช./สดร./สอวช./มจพ.

15/1*

สศช./กปศ./ส.อ.ท./มมส./มว./สจล./ม.อ./มช./มทร.ธัญบุรี

19/1*

0

สศช./ส.อ.ท./มทร.พระนคร/มมส./มว./ม.อ./มรท./สดร./มจพ.

54

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน
F0401 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกัน
สศช./ตร./รฟม./มมส./มว./มฟล./ม.อ./มรท./มช./มจพ./มทร.ธัญบุร/ี มจ.

15

F0402 การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
สศช./รฟม./มมส./ม.อ./มรท./สอวช./มจ.
F0403 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย

0

F0404 การแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับต่างประเทศ และการสร้างโอกาสการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ
สศช./อพวช./มทร.พระนคร/มมส./ม.อ./มรท.

สศช./มมส./สอวช.

0

F0406 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ

สศช./มมส./มว./ม.อ./มรท.
2
หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก Y1

สทอภ.

12

F0405 กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสร้างกลไกการทดลองนวัตกรรม

สศช./วช./มมส./ม.อ./มรท./สอวช.

หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

ปี 2564

2/2*

F0303 การถ่ายทอดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

F0203 การดึงดูดนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นเลิศจากต่างประเทศ
สศช./ตร./มมส./มว./ม.อ./มรท./มทร.ธัญบุร/ี มจ.

ปี 2563

F0301 เทคโนโลยีฐานสาคัญทีต่ อบโจทย์การพัฒนาประเทศทางการวิจัยและการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
F0302 เทคโนโลยีงานวิจัยค้นพบใหม่และนวัตกรรมต้นแบบ

F0202 ทีมวิจัยที่เป็นเลิศ สามารถรองรับและต่อยอดเป็นผู้นาเทคโนโลยี
สศช./สวก./มมส./มว./สทอภ./ม.อ./มจพ./มจ.

ปี 2562

V03 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
นวัตกรรมแห่งอนาคต

V02 นักวิจัยอาชีพ

F0101 การวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

22/1*

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถ
ของเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศ
ที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย

รวมทั้งสิ้น
381/7* โครงการ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

อว.

อว.

อว.

แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ปี 2562

เป้าหมาย 230501 จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

V02 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ

V01 โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ
F0101 ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบที่มมี าตรฐานและศักยภาพรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมที่สาคัญ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ/
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี

สศช./สวช./มว./สทอภ./ปส./มฟล./มอบ./ม.อ./สทน./สดร./
มช./SLRI

46/3*

F0102 การบริหารจัดการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
สศช./ม.อ./สป.อว.

29

F0201 การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางการวัด การกาหนดมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ทดสอบ และการรับรองคุณภาพของประเทศให้ทางานเป็นระบบเดียวกัน
และมีความเป็นสากล

20

สศช./ตร./ส.อ.ท. /มว./สทอภ./ม.อ./วศ.

F0202 ศักยภาพและความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

8

สศช./ตร./ส.อ.ท. /มว./ปส./มอบ./ม.อ.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

F0301 มาตรฐานหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรมและหลักวิชาการ และการนาไปใช้

36

กปศ./มอบ./สอวช.

F0302 การกากับ ตรวจสอบและรับรองการรักษามาตรฐานในกระบวนการ
ดาเนินงานวิจัย

V04 บุคลากร
สศช./ตร./สวทช./มช.

52

F0403 ระบบวางแผนการผลิต ดึงดูดบุคลากรและใช้ประโยชน์กาลังคนผู้มีศักยภาพสูง และกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมให้มีคุณภาพเท่าเทียมระดับโลก
สศช. /ตร./ม.อ.

F0402 เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย
สศช./ ตร./มว./ม.อ./สกสว./สอวช.

17

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก Y1
หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

สทอภ. /มอบ.

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

23/1*

วช./มว./ม.อ.

192/1*

F0401 บุคลากรวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเชิงสังคมและพื้นที่

ปี 2564

V03 มาตรฐานการวิจัย

F0103 ระบบฐานข้อมูลได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักวิจัย งานวิจัย
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฐานข้อมูลนักวิจัยและ
งานวิจัย
วว./ม.อ./สกสว.

ปี 2563

64

จานวน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่
จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น
487/5* โครงการ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

อว.

อว.

อว.

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

ปี 2562

ปี 2564

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
V02 การสร้างแรงจูงใจ
และการปลดล็อคข้อจากัด

V01 การพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Enterprise)
F0101 การอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สศช./ส.อ.ท./มว./NIA

0

F0102 ระบบนิเวศเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงกับนักลงทุน
สศช./ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด.

25

V03 กลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

F0201 กฎหมายเอื้อต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย
สศช./ส.อ.ท./สกสว./สอวช.

F0301 ศักยภาพการจัดการสิทธิเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

0

F0202 มาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

สศช./ส.อ.ท./NIA

1

Value Chain

F0203 มาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง
สศช./ส.อ.ท./สอวช.

12

สศช./ส.อ.ท./สวทช./NIA/สอวช.

2

F0302 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และการสร้างผู้จัดนวัตกรรม
สศช./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./สกสว./มช./สอวช./มร.ชม.
F0303 ประสิทธิภาพการจดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
สศช./ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด.

สศช./อย./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./มช./มทร.พระนคร

0

3

F0305 การบริหารจัดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ
สศช./อย./ส.อ.ท./มว./มทร. รัตนโกสินทร์/สกสว./มทร.พระนคร

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก Y1

หน่ว ยงานเลือ กความเกี่ย วข้ อ งกั บ Y1 และ F
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องหลัก หรือ สนับสนุน

หน่วยงานเลือกความเกีย่ วข้องกับ Y1
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่ วข้องกับ F

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

53/2*

F0304 กลไกการทางานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย และ
ภาคเอกชน

สวทช.

ปี 2563

สัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น

11

รวมทั้งสิ้น
107/2* โครงการ

