ปจจัยที่ตองใหความสําคัญในป 2567 มีจํานวนทั้งสิ้น 714 ปจจัย โดยสรุปไดดังนี้
1. ปจจัยที่ตองใหความสําคัญในป 2567 ที่ไมมีขอเสนอโครงการจากหนวยงานมารองรับ จํานวน 295 ปจจัย
รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

01

ความมั่นคง

010102V03F01

การปรับหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

01

ความมั่นคง

010102V03F02

การพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาใหแกบุคลากรทางการศึกษา

01

ความมั่นคง

010103V02F03

พฤติกรรมที่พึงประสงคของนักการเมือง

01

ความมั่นคง

010103V03F04

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทํางานของพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

01

ความมั่นคง

010202V01F04

เทคโนโลยีสนับสนุนการเฝาระวังพื้นที่การสรางความเขาใจภายในพื้นที่จากนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใตจากตางประเทศ

01

ความมั่นคง

010302V02F01

กําลังพลและระบบกําลังสํารอง

01

ความมั่นคง

010401V01F01

ทาทีและจุดยืนของไทย

01

ความมั่นคง

010401V01F03

เครื่องมือในการวิเคราะห ประเมินคาดการณสถานการณระหวางประเทศ

01

ความมั่นคง

010401V02F02

ความรวมมือดานความมั่นคง

01

ความมั่นคง

010401V02F03

เทคโนโลยีและการพัฒนาแนวทางการสื่อสารในรูปแบบใหม

01

ความมั่นคง

010401V03F01

การจัดประชุมระดับนานาชาติ

01

ความมั่นคง

010401V03F02

การหารือระหวางประเทศ

01

ความมั่นคง

010401V03F03

พันธกรณีระหวางประเทศ

01

ความมั่นคง

010401V04F03

กลไกการดําเนินงาน/ติดตาม/ประเมินผลของหนวยงาน

01

ความมั่นคง

010401V04F04

การดําเนินการมาตรการภายในใหสอดคลองกับความรวมมือระหวางประเทศ

01

ความมั่นคง

010501V03F03

การรักษาความปลอดภัยของขอมูลดานความมั่นคง

02

การตางประเทศ

020202V02F04

ฐานขอมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน

02

การตางประเทศ

020202V03F02

ระบบพหุภาคีนิยมที่เขมแข็ง

02

การตางประเทศ

020401V01F04

การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

02

การตางประเทศ

020501V02F04

การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมในการตางประเทศ

03

การเกษตร

030101V03F03

การถายทอดองคความรูดานการบริหารจัดการดานการตลาดเฉพาะ

03

การเกษตร

030101V03F04

การประชาสัมพันธ

03

การเกษตร

030202V04F04

ฐานขอมูลดานเกษตรปลอดภัย

03

การเกษตร

030301V02F03

บรรจุภัณฑที่ผลิตจากชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพสินคาและดึงดูดผูบริโภค

03

การเกษตร

030301V02F07

การพัฒนาแหลงผลิตเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

03

การเกษตร

030301V03F02

การเพิ่มชองทางและเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรชีวภาพทั้งในและตางประเทศ

03

การเกษตร

030301V03F03

การสํารวจความตองการสินคาเกษตรชีวภาพของตลาด

03

การเกษตร

030301V04F02

ฐานขอมูลเกษตรชีวภาพ

03

การเกษตร

030301V04F06

การเขาถึงแหลงเงินทุน สินเชื่อ เพื่อการผลิตและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

03

การเกษตร

030302V01F04

การรวมกลุมเกษตรกร

03

การเกษตร

030302V02F04

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสินคาเกษตรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

03

การเกษตร

030302V04F05

การเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับการจัดตั้งและการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

03

การเกษตร

030401V04F03

บริการหลังการขาย

03

การเกษตร

030401V04F04

การประชาสัมพันธ

03

การเกษตร

030401V05F01

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

03

การเกษตร

030401V05F06

การเขาถึงแหลงทุน

03

การเกษตร

030501V01F02

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ หรือเทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัล

03

การเกษตร

030501V03F02

เกษตรแปลงใหญอัจฉริยะ และพื้นที่อื่นๆ

03

การเกษตร

030501V04F03

ระบบโลจิสติกส/คลังสินคาอัจฉริยะ

03

การเกษตร

030501V04F04

แหลงเงินทุนเพื่อขยายผลการใชเทคโนโลยีอัจฉริยะ

03

การเกษตร

030501V04F05

การแปรรูปผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

03

การเกษตร

030501V05F02

การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

03

การเกษตร

030501V05F03

การประชาสัมพันธ จัดการแสดงสินคาเกษตร และสรางคานิยมการบริโภคสินคาเกษตรในประเทศ

รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

03

การเกษตร

030502V01F04

การเขาถึงแหลงเงินทุน

03

การเกษตร

030502V02F04

ผูประกอบการเทคโนโลยี

03

การเกษตร

030502V03F02

มาตรฐานการผลิต

03

การเกษตร

030601V04F02

การรับรองมาตรฐานตาง ๆ

03

การเกษตร

030601V04F07

แผนงานที่สนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

03

การเกษตร

030602V01F02

ระบบฐานขอมูลสมาชิก สถาบันเกษตรกร

03

การเกษตร

030602V02F02

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

03

การเกษตร

030602V02F05

การสงเสริมอาชีพ

03

การเกษตร

030602V03F01

ตลาดกลาง ศูนยกระจาย และศูนยจําหนายสินคาทางการเกษตร

03

การเกษตร

030602V04F02

การเขาถึงแหลงเงินทุน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040101V03F03

การกระตุนอุปสงคภายในประเทศผานมาตรการทางภาษี

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040101V04F04

กฎระเบียบที่เอื้ออํานวยตอการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040201V04F01

การเขาถึงตลาด ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040201V05F01

เครือขายความรวมมือ/ระบบการใหคําปรึกษาและรับรองเครื่องมือแพทย

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040201V05F02

ศักยภาพบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวของและจําเปนในอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040301V02F01

ขีดความสามารถผูประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงผูผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และผูใหบริการออกแบบระบบ
เครื่องจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ และในสวนภูมิภาค

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040301V02F03

เงินทุนและเครือขายแหลงเงินทุนสําหรับผูผลิต, ผูพัฒนาเทคโนโลยี, และผูใหบริการออกแบบระบบ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040301V03F03

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทํางานของรัฐและสรางการขยายตลาดสูภาครัฐ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040301V06F05

คุณภาพโครงสรางบรอดแบนด การเขาถึงบริการบรอดแบนดความเร็วสูง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040302V04F01

ความตระหนักและการดูแลดานความปลอดภัยทางไซเบอร และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหกับผูใชงาน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040401V01F01

มาตรการจูงใจ/สิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุนแกบริษัทที่มีเทคโนโลยีและสิทธิในการใหผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติเขามา
ทํางานในประเทศ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040401V02F01

ขีดความสามารถดานการซอมบํารุงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และความรวมมือดานธุรกิจกับหุนสวนตางชาติที่มีองค
ความรูและเทคโนโลยี

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040401V02F03

การบริการดานการซอมบํารุงอากาศยานของไทยที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040401V05F03

นิคมการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน / ทาอากาศยานและศูนยซอ มอากาศยาน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040402V01F01

การลงทุนในการปรับเปลี่ยนไปสูยานยนตไฟฟา ยานยนตอัตโนมัติ และชิ้นสวนอากาศยาน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040402V03F03

การผลักดันการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมยานยนตไปสูยานยนตไฟฟา ยานยนตอัตโนมัติ และชิ้นสวนอากาศยาน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040402V05F06

โครงสรางพื้นฐาน หองทดสอบ และระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040402V06F01

ฐานขอมูลผลิตภัณฑและบุคลากรที่เกี่ยวของ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040402V06F06

การสงเสริมกิจการบริหารจัดการซากรถยนตและแบตเตอรี่

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040501V01F01

การวิจัยและพัฒนาวัสดุอางอิง เพื่อการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040501V04F01

เครือขายความรวมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040501V04F03

มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040501V04F06

ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040502V01F01

การวิจัยและพัฒนาวัสดุอางอิง เพื่อการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040502V02F04

การผลิตในอุตสาหกรรมความมั่นคงที่ไดตามมาตรฐานสากล

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040502V04F01

เครือขายความรวมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040502V04F02

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040502V04F03

มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040502V04F05

ศูนยทดสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานสินคาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V01F01

หลักสูตรสําหรับใชในการพัฒนากําลังคน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V01F05

ครูฝกในสถานประกอบการ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V01F06

ระบบรับรองสมรรถนะแรงงาน มาตรฐานฝมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ

รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V02F01

การประยุกตใชเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V02F02

เทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อสนับสนุนกิจการในประเทศ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V02F03

การจางแรงงานที่มีศักยภาพสูง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V03F01

นโยบายภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวของ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V03F02

มาตรการจูงใจสถานประกอบการ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V03F05

การบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040602V02F02

การนําหุนยนตมาประยุกตใชในทุกภาคเศรษฐกิจ

05

การทองเที่ยว

050102V04F03

เงินทุนสนับสนุนแกชุมชน เมือง และผูประกอบการ

05

การทองเที่ยว

050103V04F02

ความตระหนักรูถึงความสําคัญของสินคาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

05

การทองเที่ยว

050202V02F01

สิทธิประโยชน และ การอํานวยความสะดวกในการจัดงาน

05

การทองเที่ยว

050301V01F02

มาตรฐานสถานประกอบการ

05

การทองเที่ยว

050301V03F02

เครือขายทองเที่ยวเชื่อมโยง

05

การทองเที่ยว

050302V05F01

ฐานขอมูลเชิงลึกที่เกี่ยวของ

05

การทองเที่ยว

050303V01F02

การสรางแรงจูงใจ/สิทธิประโยชนในการเขารับมาตรฐานทางการแพทย

05

การทองเที่ยว

050303V03F03

มาตรการการคุมครองผูบริโภค

05

การทองเที่ยว

050401V03F02

การสรางผูใหบริการการทองเที่ยวสําราญทางน้ํา

05

การทองเที่ยว

050402V03F03

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทาเรือ

05

การทองเที่ยว

050602V02F05

โครงขายการคมนาคมที่เชื่อมโยงและสะดวกสบาย

05

การทองเที่ยว

050603V01F04

การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101V03F01

การจัดเก็บขอมูล

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101V04F03

การสรางแรงจูงใจดานสิทธิประโยชน

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101V04F05

การลงทุนรวมระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101V06F01

การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่ (Regulatory Sandbox)

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101V06F05

แรงงานทักษะสูง (Talent) ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโนโลยีและดิจิทัล รองรับเศรษฐกิจสรางสรรค

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060201V01F01

โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง การจัดการมลพิษ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060201V02F03

การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060201V02F04

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060201V04F03

ฐานขอมูลการพัฒนาเมือง การออกแบบผังเมือง การใชประโยชนและการบริหารจัดการเมือง

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060201V04F04

มาตรการจูงใจและสิทธิประโยชนในการจัดการสิ่งแวดลอมของเมือง

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060202V01F01

การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการใชประโยชนที่ดินโดยคํานึงถึงความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม
และภูมิวัฒนธรรม

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060202V02F02

ระบบขอมูลอัจฉริยะในการพัฒนาพื้นที่

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060202V02F06

การเผยแพรผานสื่อสาธารณะ และ สื่อสังคมออนไลน

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070101V02F01

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070102V01F02

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และการขนสงที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070102V01F03

ระบบ NSW ที่สมบูรณ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070102V01F04

กระบวนการโลจิสติกสในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070102V01F05

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา นโลจิสติกส

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070102V03F01

การลดอุปสรรคการคาระหวางประเทศ

รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070102V04F04

กฎหมายสงเสริมการดําเนินงานดานโลจิสติกสระหวางประเทศ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070103V02F05

การเขาถึงบริการขนสงทางรางของผูประกอบการ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070103V03F01

การเขาถึง

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070103V04F01

กฎหมาย/ระเบียบ เพื่อขจัดอุปสรรคในการขนสงสินคาทางราง

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070103V04F02

นโยบายสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070103V04F03

การเปดเสรีการขนสงทางราง

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070103V04F04

มาตรฐานการเดินรถและการขนสงสินคา

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070104V01F05

สถานีขนสงสาธารณะที่เชื่อมตอการเดินทางมากกวา 1 ระบบ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070104V02F03

ความสะดวกสบาย

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070104V02F05

การพัฒนาจุดใหบริการขนสงสาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวกและพักผอน

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070104V04F01

ราคา

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070104V05F03

การบังคับใชกฎหมาย

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070105V01F02

การปฏิบัติตามระเบียบ กฏจราจร

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070105V04F02

กลไกการชวยเหลือ/ การสงตอคนเจ็บ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070105V05F02

การรณรงคใหความรู และการประชาสัมพันธ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070201V02F02

การออกระเบียบหลักเกณฑคัดเลือกการรับซื้อที่เหมาะสม

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070201V03F05

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานพลังงาน

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070202V01F01

การจัดลําดับความสําคัญประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่ภายในประเทศ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070202V02F01

การปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070202V06F03

การบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศดานพลังงานทดแทน

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070203V02F01

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070203V02F02

กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย

รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070203V03F05

การอนุรักษพลังงานในภาคขนสง ยานยนตไฟฟา และภาคที่อยูอาศัย

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070204V03F01

การยอมรับของประชาชนในกระบวนการการพัฒนาโรงไฟฟา และโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070204V03F04

ธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070301V01F03

คุณภาพ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070301V02F03

ผูผลิตเนื้อหาออนไลน

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070301V03F02

ราคาของบริการอินเทอรเน็ตเอื้อมถึง

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070301V04F02

ระดับความรูในการใชดิจิทัลการใชงานอุปกรณสําหรับเขาถึงอินเทอรเน็ต

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080101V04F01

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080102V02F01

ปริมาณ คุณภาพ และความสามารถ

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080102V03F01

ความงาย/การเขาถึงแหลงเงินทุน

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080102V04F02

มาตรการเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080303V02F01

คุณภาพมาตรฐาน

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080303V02F02

ตราสินคา

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080303V02F03

นวัตกรรมและความแตกตาง

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080303V02F04

การตอบโจทยตลาด

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080303V03F01

แหลงเงินทุนสําหรับสนับสนุนการคาตางประเทศ

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080303V05F01

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

080401V01F01

การเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลของ SMEs

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101V02F02

หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตแรงงานไดตามความตองการของตลาด

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090102V03F02

มาตรการจูงใจนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090201V02F02

การใหสิทธิประโยชนทางการลงทุน

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090201V03F01

ชองทางการประชาสัมพันธที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090202V01F02

การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090202V04F01

สิทธิประโยชนดานภาษี

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090202V04F02

สิทธิประโยชนที่ไมใชดานภาษี

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090203V01F02

การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090203V02F04

การบริหารจัดการระบบการจัดการขนสงสาธารณะ

รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090203V05F01

การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090203V05F03

ความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090301V02F03

มาตรฐานการผลิตและบริการ

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090301V04F02

รูปแบบการจูงใจใหเกิดการลงทุนในพื้นที่

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090302V04F04

มาตรการสงเสริมการลงทุนและการใหสิทธิและประโยชนจากหนวยงาน

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090303V02F02

การพัฒนาตามผังเมือง

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090303V03F01

ระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090303V04F01

ความสามารถในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของภาคสวนที่เกี่ยวของ

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090303V05F04

การประชาสัมพันธที่ครอบคลุมเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090303V05F05

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100101V06F01

นโยบายสงเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับชาติ

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100201V01F01

มาตรการทางภาษี

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100201V02F01

ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100201V03F02

การกําหนดระเบียบ กฎหมายที่เอื้อตอภาคธุรกิจในการลงทุนทางสังคม

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100301V02F01

หลักสูตร/ชุดความรู ที่เสริมทักษะ (Re-skill) และเพิ่มทักษะ (Up-skill) วิชาชีพประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100301V05F01

ความตระหนักรูและเขาใจตอเรื่องสื่อสารสําคัญของประเทศในทุกภาคสวน

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110101V01F02

ความตระหนักรูของสังคมทุกภาคสวน

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110301V03F05

การเปดโลกอาชีพใหกับเด็กและเยาวชน

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110301V05F04

ความรวมมือกับสถานประกอบการ

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110402V01F01

ขอมูลสถานการณ/ความตองการตลาดแรงงาน/คาจาง/ทุนอบรม/ทิศทางการพัฒนาประเทศและโลก

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110402V01F02

การเชื่อมโยงระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110402V01F03

ขอมูลแรงงานไทยและตางชาติที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายรายบุคคล

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110402V02F01

หลักสูตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110402V03F01

สิทธิประโยชนในการพํานักของชาวตางชาติที่เขามาเปนผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110501V04F01

สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสม

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110501V05F01

นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการผูสูงอายุ

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130501V01F02

ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ที่ไดมาตรฐาน

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130501V02F02

ยกระดับระบบรับมือ ปรับตัวตอโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ําใหพรอมรับมือ

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130501V04F03

การเขาถึงขอมูลขาวสาร

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130201V05F01

กฎระเบียบที่เอื้อ

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130401V04F02

ความครอบคลุมชุดสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐาน

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130501V01F01

เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพื่อพยากรณแนวโนมการเกิดโรคเพื่อการตัดสินใจแบบ real time

14

ศักยภาพการกีฬา

140201V01F04

สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล

14

ศักยภาพการกีฬา

140201V03F03

แผนการเก็บตัวฝกซอมที่มีประสิทธิภาพ (วิเคราะหเชิงลึก)

14

ศักยภาพการกีฬา

140201V04F05

วิทยาศาสตรการกีฬา

14

ศักยภาพการกีฬา

140301V03F01

การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในระดับชาติและระดับนานาชาติ

15

พลังทางสังคม

150201V01F02

การวางแผนการเงิน

15

พลังทางสังคม

150201V03F01

ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน

15

พลังทางสังคม

150201V04F02

บริการสาธารณะ /สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานประกอบการ

15

พลังทางสังคม

150201V05F01

องคความรู/ ความรอบรูในการเตรียมความพรอมกอนยามสูงอายุในทุกมิติ

15

พลังทางสังคม

150201V05F02

การรับรูและความตระหนักในความสําคัญของการเตรียมความพรอมกอนยามสูงอายุ

15

พลังทางสังคม

150201V05F05

นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เอื้อตอการเตรียมความพรอมกอนยามสูงอายุ

15

พลังทางสังคม

150201V05F07

ฐานขอมูลดานการเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัย

15

พลังทางสังคม

150202V01F02

มาตรการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ

รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

15

พลังทางสังคม

150202V04F03

พื้นที่สรางสรรคสําหรับการดําเนินกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูสูงอายุ

15

พลังทางสังคม

150202V05F07

ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุที่สอดรับการสถานการณที่เปลี่ยนแปลง/การเชื่อมโยงขอมูล (การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การเชื่อมโยงขอมูลสูการนําไปใชประโยชนรวมกัน)

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V02F01

เงินทุน

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V05F03

สิ่งอํานวยความสะดวก

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V06F04

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

16

เศรษฐกิจฐานราก

160201V02F04

การสรางตราสินคาชุมชนและบรรจุภัณฑ

16

เศรษฐกิจฐานราก

160201V03F02

ชองทางการตลาดออนไลน/พานิชยอิเล็กทรอนิกส/ตลาดดิจิทัล

16

เศรษฐกิจฐานราก

160201V03F03

ชองทางการตลาดเฉพาะกลุม

16

เศรษฐกิจฐานราก

160202V01F03

การสงเสริมการออม

16

เศรษฐกิจฐานราก

160202V04F01

ระบบฐานขอมูล

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170101V01F03

มาตรการดานการเงินการคลังเพื่อจัดสวัสดิการที่ครอบคลุม

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170101V03F01

ระบบขอมูลดานการคุมครองและหลักประกันทางสังคม

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180102V03F01

ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมใหสามารถประมวลขอมูลได

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180201V02F03

การพัฒนาพื้นที่ชายฝง

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180201V03F02

การประกาศพื้นที่คมุ ครองทางทะเล

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180301V02F03

การรายงาน และการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกที่เปนระบบ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180401V02F01

ระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการเก็บคาบริการการบําบัดน้ําเสีย

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180402V01F03

การคาดการณปริมาณสารมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180402V03F01

กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ขอบังคับ มาตรการทางเศรษฐศาสตร/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่ไมเปนอุปสรรค

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180402V04F01

การศึกษาแหลงที่มาของฝุนละอองและความสามารถในการรองรับมลพิษในเชิงพื้นที่

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180402V04F03

การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม ในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180403V04F01

การสื่อสาร การประชาสัมพันธ การใหความรู และการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการจัดการขยะ ของเสีย และ
สารเคมี

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180501V02F01

กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180501V03F03

การขยายผล ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนใหคนไทยมีพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180501V04F01

กฎหมาย ระเบียบ มาตรการทางเศรษฐศาสตร/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่เอื้อ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180501V04F04

ระบบฐานขอมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม อาทิ
Smart City

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190101V02F02

ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190101V03F02

การมีสวนรวมและการติดตามประเมินผล

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190101V03F03

การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190102V02F02

แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190102V02F04

ประเมินความเสียหายและความตองการฉุกเฉิน

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190102V03F03

มาตรการการเยียวยาฟนฟูที่มีประสิทธิภาพ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190103V01F01

องคกรดานน้ําที่มีประสิทธิภาพ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190103V01F03

ความรวมมือตางประเทศ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190103V01F04

การจัดการแผนงานและงบประมาณ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190103V03F01

ประชาสัมพันธและการสื่อสาร

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190103V03F03

การจัดการน้ําชุมชนที่มีประสิทธิภาพ (IWRM)

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190103V03F04

การมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของการพัฒนาเครื่องมือการจัดการ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190203V01F03

การวิเคราะหการขนาดแคลนน้ํา

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190203V01F04

การจัดสรรน้ํา

รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190203V01F05

บริหารจัดการความตองการใชน้ํา

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190203V01F06

การบริหารจัดการน้ําเสียในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190203V02F01

เทคโนโลยีการบริการจัดการน้ํา

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190203V02F04

นวัตกรรมประหยัดน้ํา

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200201V01F01

ฐานขอมูลที่สะทอนสถานการณปจจุบันและสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนได

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200201V03F03

การสื่อสารและการเผยแพรผลการประเมิน

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200301V01F02

การเชื่อมโยงฐานขอมูลเรื่องการรับฟงความคิดเห็น

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200301V02F03

การมีสวนรวมของภาคประชาชนตอการทํางานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 3 ระดับ ไดแก 1. e-Information 2. e-Consulting
และ 3. e-Decision Making

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200301V04F01

กฎหมายและกฎระเบียบไมเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม และสงเสริมการสรางมาตรการตาง ๆ เพื่อการมีสวนรวม

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200302V01F01

แผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการของประชาชน

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200302V02F02

ขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เขาถึงงายและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200302V03F02

ชองทางการรับบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200302V04F02

บุคลากรอปท. ที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200401V01F02

ทัศนคติในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200401V04F01

ความทันสมัยและไมเปนอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200501V03F03

ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101V02F03

มาตรการคุมครองพยานและการแจงเบาะแส

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101V03F05

การจัดทําฐานขอมูลตัวอยาง หนวยงาน

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210102V03F01

บทลงโทษที่เหมาะสม

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210102V03F03

บทลงโทษหัวหนาสวนราชการกรณีการดําเนินการทางวินัยลาชา

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210201V04F01

ระบบดิจิทัล (ฐานขอมูล/AI/KM งานคดีและสอบสวน)

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210201V04F02

ระบบติดตามและประเมินผล

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210201V04F03

ชองทางรองเรียน

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210201V05F01

ขอกฎหมายที่ประกาศใชแลวไดรับการประเมิน แกไข และปรับปรุง

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220201V03F06

การรองเรียน รองทุกข กลาวโทษ

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101V05F02

สิทธิประโยชนทางภาษี/นโยบาย

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230102V05F01

กฎหมาย ระเบียบ และการใหบริการภาครัฐที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม การเปนนักลงทุน ผูประกอบการ
รายใหม

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230201V04F04

การบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเชื่อมโยงแนวนโยบายกับนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อสังคม

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230301V03F02

กําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

23
23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230301V05F04
230401V04F02

ระบบ กลไก ฐานขอมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ของ
เศรษฐกิ
ขียว างรัฐกันเอกชน
การรวมทุจสีนเระหว

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230401V04F05

กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม รวมทั้งสรางกลไกการทดลองนวัตกรรม

รหัสประเด็น
แผนแมบทฯ

ประเด็นแผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230401V04F06

ระบบ กลไก ฐานขอมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501V02F01

การบูรณาการโครงสรางพื้นฐานทางทางการวัด การกําหนดมาตรฐาน การวิเคราะหทดสอบ และการรับรองคุณภาพของ
ประเทศใหทํางานเปนระบบเดียวกันและมีความเปนสากล

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230502V01F01

การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงตลาดทั้งในและตางประเทศ

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230502V01F02

ระบบนิเวศเพื่อบมเพาะผูประกอบการและการเชื่อมโยงกับนักลงทุน

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230502V02F02

มาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230502V02F03

มาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230502V03F03

ประสิทธิภาพการจดและคุมครองทรัพยสินทางปญญา

จํานวนปจจัยทั้งหมด

295

ปจจัยที่ตองใหความสําคัญในป 2567 มีจํานวนทั้งสิ้น 714 ปจจัย โดยสรุปไดดังนี้
1. ปจจัยที่ตองใหความสําคัญในป 2567 ที่ไมมีขอเสนอโครงการจากหนวยงานมารองรับ จํานวน 295 ปจจัย
รหัส
ประเด็น ประเด็นแผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

01

ความมั่นคง

010101V02F05

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิคมุ กันและชุมชนเขมแข็ง

01

ความมั่นคง

010101V04F03

ระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันอยางครบถวน

01

ความมั่นคง

010102V01F02

รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในแตละชวงวัย

01

ความมั่นคง

010102V01F03

ความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

01

ความมั่นคง

010102V04F02

การยอมรับและเชื่อมั่นในสถาบันหลักของชาติ

01

ความมั่นคง

010103V03F01

ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ

01

ความมั่นคง

010103V04F01

ชองทางการเขามามีสวนรวมของประชาชน

01

ความมั่นคง

010103V04F07

วัฒนธรรมความเปนประชาธิปไตย

01

ความมั่นคง

010201V01F01

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

01

ความมั่นคง

010202V01F01

การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง

01

ความมั่นคง

010202V01F02

แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความเขมแข็งของการรักษาความปลอดภัยหมูบานและชุมชนตนเอง และพื้นที่
ปลอดภัยระดับอําเภอ

01

ความมั่นคง

010202V01F05

การสรางความเขาใจภายในพื้นที่ จากนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต จากตางประเทศ

01

ความมั่นคง

010202V03F03

คุณภาพของการศึกษาความสอดคลอง ของการศึกษากับชุมชน

01

ความมั่นคง

010202V03F04

รายไดและการลดความเหลื่อมล้ําผูยากจนและผูดอยโอกาส

01

ความมั่นคง

010202V04F02

ความไววางใจของคนในชุมชน สํานึกความเปนพลเมือง

01

ความมั่นคง

010202V04F03

การปลูกฝงจิตสํานึก และทัศนคติที่ดีตอการยอมรับความแตกตาง และอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

01

ความมั่นคง

010301V02F01

ระบบการแจงเตือน ปองกันการเกิดเหตุที่ทันตอเหตุการณสําหรับผูใชขาว

01

ความมั่นคง

010301V02F02

การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

01

ความมั่นคง

010301V03F05

กลไกพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชนรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม

01

ความมั่นคง

010302V01F01

ความสัมพันธและความรวมมือกับนานาประเทศ

01

ความมั่นคง

010302V02F02

อาวุธยุทธโธปกรณและศักยภาพกําลังรบ

01

ความมั่นคง

010302V02F03

การพัฒนาศักยภาพกําลังพล

01

ความมั่นคง

010302V03F01

การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการปองกันประเทศ

01

ความมั่นคง

010402V02F03

กรอบความรวมมือระหวางประเทศ/ขอตกลงดานความมั่นคงที่ไทยเปนสมาชิก/เขารวม

01

ความมั่นคง

010501V03F02

การใชเทคโนโลยีใหไดมาซึ่งขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย

02

การตางประเทศ

020201V04F03

การเชื่อมโยงความรวมมือระหวางรัฐ – เอกชน – สถาบันการศึกษา ในดานเทคโนโลยี การเงิน และบริการ

02

การตางประเทศ

020202V02F02

ศักยภาพของบุคลากร หนวยงาน และภาคสวนที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

02

การตางประเทศ

020301V03F02

ขีดความสามารถของสวนราชการ กลุม/องคกร และประชาชน เพื่อใหสามารถดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ

02

การตางประเทศ

020401V03F03

เอกลักษณ อัตลักษณ ศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกไทย ไดรับการยอมรับระหวางประเทศ/ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02

การตางประเทศ

020501V01F01

กลไกเพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อนการตางประเทศของภาคสวนตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ

03

การเกษตร

030101V01F02

ขีดความสามารถดานการผลิต

03

การเกษตร

030101V02F01

การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น

03

การเกษตร

030101V02F02

การสรางแบรนด/สรางเรื่องราว

03

การเกษตร

030101V03F02

การสรางเครือขายและชองทางการจําหนายสินคา

03

การเกษตร

030201V02F05

การเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ

03

การเกษตร

030201V04F01

การเพิ่มชองทางการตลาดและธุรกิจทั้งในและตางประเทศใหกับสินคาและบริการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

03

การเกษตร

030201V05F06

ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน

03

การเกษตร

030202V01F02

การรับรองแหลงผลิตตามมาตรฐานของเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

03

การเกษตร

030301V01F02

การสงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑ

รหัส
ประเด็น ประเด็นแผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

03

การเกษตร

030301V02F04

แปรรูปผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย

03

การเกษตร

030301V02F05

การยกระดับผลิตภัณฑสูสินคาพรีเมียม

03

การเกษตร

030301V04F03

การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

03

การเกษตร

030401V01F01

การรวมกลุมและพัฒนาศักยภาพของกลุมใหมีความพรอมเพื่อการแปรรูป

03

การเกษตร

030401V02F01

วัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน

03

การเกษตร

030401V03F05

อุปกรณ เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อแปรรูป ทดแทนแรงงานคน/ทุนแรงคน

03

การเกษตร

030401V03F06

ความหลากหลายของสินคาและผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ

03

การเกษตร

030401V03F09

ศักยภาพผูประกอบการ

03

การเกษตร

030401V04F02

ชองทางจําหนาย และขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ

03

การเกษตร

030401V05F03

การวิจัยพัฒนาดานเกษตรแปรรูป

03

การเกษตร

030501V02F01

แปลง/โรงเรือนสาธิตตนแบบเกษตรอัจฉริยะ

03

การเกษตร

030501V03F03

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรกร ใหเปน Smart Farmer/Young Smart Farmer/ Start Up

03

การเกษตร

030501V04F02

การใหบริการดานการเกษตรอัจฉริยะ

03

การเกษตร

030502V01F01

พันธุพืชและพันธสัตวเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ

03

การเกษตร

030502V01F03

การเขาถึงเทคโนโลยี

03

การเกษตร

030502V02F01

เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี

03

การเกษตร

030502V03F04

ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการเกษตร

03

การเกษตร

030601V01F02

ขอมูลสารสนเทศดานการเกษตร

03

การเกษตร

030601V02F01

การลดตนทุนการผลิต

03

การเกษตร

030601V02F03

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

03

การเกษตร

030601V02F06

แปลงเรียนรู/ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู

03

การเกษตร

030601V04F04

ระบบโลจิสติกส

03

การเกษตร

030601V04F05

การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

03

การเกษตร

030602V02F06

คุณภาพมาตรฐานของสินคา

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040101V02F01

ศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040101V04F01

มาตรฐานผลิตภัณฑชีวภาพที่ตรงกับความตองการของตลาด

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040101V05F03

ระบบการจัดการเทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญาผลิตภัณฑฐานชีวภาพ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040201V01F01

มาตรฐานผลิตภัณฑและบริการทางการแพทย

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040201V03F04

การผลิตและบริการทางการแพทยที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่องของไทยที่มีศักยภาพ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040201V05F03

ระบบฐานขอมูลแบบครบวงจร

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040201V05F05

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทยที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040301V05F01

บุคลากรดานทักษะฝมือแรงงาน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040301V06F06

ระบบและโครงสรางของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040302V02F02

ทักษะดิจิทัลขั้นกลางสําหรับแรงงานในการใชประโยชนจากดิจิทัลสมัยใหม

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040302V04F02

มาตรการ/กลไก/สิทธิประโยชน โดยเฉพาะมาตรการกระตุนการใชดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ขอมูล

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040401V04F03

ทักษะฝมือชางซอมบํารุงอากาศยาน

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040501V04F02

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040501V04F05

ศูนยทดสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานสินคาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040502V03F02

การตลาดเชิงรุก โดยการสงเสริมผูประกอบการดานอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยในการไปเขารวมแนะนําสินคา
ในตางประเทศ

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V01F04

ทักษะที่จําเปนของบุคลากร

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V01F07

กําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040601V03F04

ฐานขอมูลดานแรงงาน/สถานประกอบการในทุกขนาด

รหัส
ประเด็น ประเด็นแผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

04

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040602V02F01

การนําดิจิทัลมาประยุกตใชในทุกธุรกิจ

05

การทองเที่ยว

050101V02F02

ศักยภาพชุมชน และผูประกอบการ

05

การทองเที่ยว

050101V03F03

กิจกรรมการทองเที่ยวที่สรางสรรค

05

การทองเที่ยว

050102V01F02

ฐานทางวัฒนธรรมของเมืองและชุมชน

05

การทองเที่ยว

050102V02F01

พัฒนาสินคาและบริการ ดวยวิธกี ารสมัยใหม

05

การทองเที่ยว

050102V02F02

กิจกรรมสรางสรรค และวัฒนธรรมภายในชุมชน

05

การทองเที่ยว

050102V03F02

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา

05

การทองเที่ยว

050103V01F01

การสรางสรรคสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ

05

การทองเที่ยว

050201V01F01

สินคาและบริการที่มีศักยภาพ

05

การทองเที่ยว

050201V01F03

มาตรฐานและความเปนมืออาชีพของบุคลากรและผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง

05

การทองเที่ยว

050201V03F02

สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดงาน

05

การทองเที่ยว

050201V04F01

ฐานขอมูลเชิงลึกที่เกี่ยวของ

05

การทองเที่ยว

050301V01F01

มาตรฐานและความปลอดภัยของสินคาและบริการ

05

การทองเที่ยว

050302V04F01

การเจาะกลุมเปาหมายเฉพาะ

05

การทองเที่ยว

050401V02F01

บุคลากรดานการทองเที่ยวทางน้ําที่มีศักยภาพ

05

การทองเที่ยว

050402V03F01

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ

05

การทองเที่ยว

050501V02F02

เรื่องราวที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในภูมิภาค

05

การทองเที่ยว

050601V01F02

เครือขายในพื้นที่ เพื่อชวยเหลือนักทองเที่ยว

05

การทองเที่ยว

050601V01F04

ระบบการใหความชวยเหลือ เยียวยานักทองเที่ยว

05

การทองเที่ยว

050601V03F02

การบริหารจัดการดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

05

การทองเที่ยว

050602V01F03

การเขาถึงแหลงทองเที่ยว

05

การทองเที่ยว

050603V02F01

ความเปนเจาของในพื้นที่

05

การทองเที่ยว

050603V04F02

มาตรการจูงใจใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101V02F01

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101V06F03

การสรางนักพัฒนาเมือง

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060201V02F02

การจัดการคุณภาพน้ํา อากาศ ขยะ และของเสีย ณ แหลงกําเนิด อยางเหมาะสม

06

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060202V02F01

การกําหนดนโยบาย และจัดทําแผน,ผังระดับตาง ๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070101V01F02

เครือขายเชื่อมโยงแหลงวัตถุดิบ เทคโนโลยี e-logistic การบริหารองคกรแบบมืออาชีพ ของภาคอุตสาหกรรม

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070101V02F07

โครงสรางพื้นฐานที่ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070103V01F04

โครงขายระบบการขนสงทางรางครอบคลุมพื้นที่ตนทาง-ปลายทางของการขนสงสินคาหลัก

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070104V03F01

ระบบตั๋วรวมบริการ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070105V01F01

การศึกษา/ ทักษะ/ ความรู/ ประสบการณ

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070105V05F03

การใชเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางความปลอดภัย

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070202V03F01

การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใชในการผลิตพลังงานทดแทน

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070204V01F01

การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน

รหัส
ประเด็น ประเด็นแผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070204V01F04

แผนอํานวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน

07

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

070204V03F03

การพัฒนาองคความรูการวิจัยและพัฒนา

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 080101V01F02
ขนาดยอมยุคใหม

ความรู/ ทักษะการดําเนินธุรกิจ

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 080101V02F01
ขนาดยอมยุคใหม

ผลิตภัณฑหรือบริการที่ตอบโจทยตลาด

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 080101V02F02
ขนาดยอมยุคใหม

ผลิตภัณฑที่มีความแตกตางและนวัตกรรม

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 080102V01F01
ขนาดยอมยุคใหม

ความรู/ ความเขาใจ/ทัศนคติ

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 080102V01F02
ขนาดยอมยุคใหม

การเลือกใช/เขาถึง/ใชเทคโนโลยี/ดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 080301V01F01
ขนาดยอมยุคใหม

ความรู/ ทักษะ

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 080302V04F01
ขนาดยอมยุคใหม

การเขาถึงขอมูลและตลาดผูซ้อื ในตางประเทศ

08

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 080401V02F02
ขนาดยอมยุคใหม

การชวยเหลือและสิทธิประโยชนสนับสนุน SMEs

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101V01F01

ความครอบคลุมและสอดคลองของโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101V03F01

มาตรฐานสินคาและบริการ

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101V03F02

สมรรถนะบุคคลากร

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101V03F03

การตลาดและประชาสัมพันธ

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101V03F04

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคลองกับผลิตภัณฑและบริการ

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101V04F03

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภัยพิบัติอยางเปนระบบ

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090101V04F04

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090201V04F02

การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสินคาและผลิตภัณฑในพื้นที่

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090202V01F01

ความครอบคลุมและสอดคลองของโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090203V05F05

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100101V03F03

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100101V06F02

เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน และสื่ออื่น ๆ ที่สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100101V06F06

กิจกรรมและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100101V06F07

บุคคลและองคกรตนแบบดานคุณธรรมและวัฒนธรรม

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100301V03F01

เนื้อหาสื่อที่ปลอดภัยและสรางสรรค

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100301V04F01

ระบบคลังขอมูล ขาวสารที่มีมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน (Linked open data)

10

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

100301V05F02

กลไกการสํารวจและรับฟงขอเท็จจริง ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพื่อสรางสังคมแหงการมีสวนรวม

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110101V03F01

พัฒนา เชื่อมโยง และใชฐานขอมูลครอบครัว

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110101V03F02

ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารและการใหบริการสําหรับครอบครัว

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110201V01F02

สุขภาวะหญิงตั้งครรภถึงหลังคลอด

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110201V02F01

โภชนาการและการเจริญเติบโต

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110201V02F02

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110201V02F03

การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพเด็ก

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110201V02F04

ทักษะการเลี้ยงดูของผูปกครอง

รหัส
ประเด็น ประเด็นแผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110201V03F02

มาตรฐานงานบริการดานการศึกษาเด็กปฐมวัย

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110201V05F01

การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110201V05F02

การขับเคลื่อนความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110301V02F01

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110301V03F01

การเนนเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลาง

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110301V03F02

การเนนทักษะความเขาใจเชิงลึกและความเชี่ยวชาญที่เกิดกับเด็กและเยาวชนรวมถึงทักษะที่สอดคลองความตองการของ
ประเทศ

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110301V03F06

กระบวนการเรียนรูที่เอื้อตอการฝกปฏิบัติดวยตนเอง

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110301V04F02

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110401V01F01

ขอมูลสถานการณ/ความตองการตลาดแรงงาน/คาจาง/ทุนอบรม

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110401V02F01

หลักสูตรตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110401V02F03

การรับรองสมรรถนะแรงงาน

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110401V02F04

การรับรองมาตรฐานแรงงาน

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110501V01F02

ภูมิคุมกันผูสูงอายุ (กาย/จิต/สังคม)

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110501V01F03

ชองทางการรับบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110501V02F01

การมีงานทําผูสูงอายุ

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110501V04F02

กิจกรรมทางสังคมที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ

11

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

110501V05F04

องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุ

12

การพัฒนาการเรียนรู

120101V02F01

ผูสอนยุคใหมที่มีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)

12

การพัฒนาการเรียนรู

120101V02F02

การผลิตครู อัตรากําลังครู /ผูสอนสอดคลองตอความตองการของประเทศ

12

การพัฒนาการเรียนรู

120101V04F01

โครงสรางองคกรทางการศึกษาที่สอดคลองกับการศึกษาในปจจุบันและนโยบายและแผนดานการศึกษาที่ตอเนื่อง

12

การพัฒนาการเรียนรู

120201V02F01

ความรูความเขาใจเรื่องพหุปญญาของมนุษยในการสํารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130101V03F02

การสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพที่มีความนาเชื่อถือ

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130201V03F02

ความบูรณาการในการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130201V04F02

การตระหนักถึงความสําคัญของการมีสุขภาวะที่ดีของตนเองและชุมชน

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130301V01F01

มาตรฐานตามหลักวิชาการ

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130301V01F05

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทันสมัย

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130501V01F03

ศูนยขอมูลอางอิงและเผยแพรที่ไดมาตรฐาน

13

การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130501V05F02

มาตรการทางสังคมที่รองรับการรับมือตอการปรับตัวตอโรคอุบัตใิ หมอุบัตซิ ํา้ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

14

ศักยภาพการกีฬา

140101V02F02

การสรางแรงจูงใจ ในการออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการ

14

ศักยภาพการกีฬา

140101V04F04

รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการในการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ

14

ศักยภาพการกีฬา

140201V02F03

การแขงขัน/เวทีใหแสดงออกในระดับนานาชาติ

14

ศักยภาพการกีฬา

140301V01F01

มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธนานาชาติ วิชาชีพ ฯลฯ)

14

ศักยภาพการกีฬา

140301V02F01

การฝกอบรมบุคลากร

15

พลังทางสังคม

150101V01F03

กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน/องคกรชุมชน (ภาคีพัฒนา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่สนับสนุนและมีสวน
รวมพัฒนาชุมชนทองถิ่น)

15

พลังทางสังคม

150101V02F01

องคความรู ความรู ความสามารถ ของภาคีเครือขายและคนในขบวนองคกร ชุมชน (รวมถึงการนําเทคโนโลยี สารสนเทศ มา
ใชในการพัฒนาภาคีเครือขายและคนในขบวนองคกรชุมชน)

15

พลังทางสังคม

150101V04F01

การบูรณาการการทํางานอยางมีสวนรวมระหวางภาคีเครือขาย

15

พลังทางสังคม

150101V04F02

การประสานงาน/การสนับสนุนการทํางานของภาคีเครือขายการพัฒนาในทุกระดับทั้งในและตางประเทศ

15

พลังทางสังคม

150201V02F01

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค

15

พลังทางสังคม

150201V02F02

ระบบบริการสุขภาพ

15

พลังทางสังคม

150202V03F01

เครือขายชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ ครอบครัว และบุคลากร

15

พลังทางสังคม

150202V03F02

นวัตกรรมรองรับการดูแลผูสูงอายุ

รหัส
ประเด็น ประเด็นแผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

15

พลังทางสังคม

150202V03F03

มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ

15

พลังทางสังคม

150202V04F01

การรวมกลุมเครือขายและการมีสวนรวมของผูสูงอายุในการพัฒนาชุมชน/สังคม

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V01F01

การประกอบอาชีพ

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V01F03

การตลาด

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V01F04

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V02F05

ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V03F01

มาตรฐาน

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V03F02

การเพิ่มมูลคา

16

เศรษฐกิจฐานราก

160101V06F01

ระบบเครือขาย

16

เศรษฐกิจฐานราก

160201V02F01

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

16

เศรษฐกิจฐานราก

160201V03F01

ชองทางการตลาด ระดับชุมชน จังหวัด/ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ

16

เศรษฐกิจฐานราก

160202V01F01

การบูรณาการความรวมมือและฐานขอมูล

16

เศรษฐกิจฐานราก

160202V03F01

การสงเสริมองคความรูและทักษะการประกอบอาชีพ

16

เศรษฐกิจฐานราก

160202V04F02

กลไกแกปญหาหนี้สิน

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170101V01F01

สวัสดิการเพื่อสรางผลิตภาพ (Productive Welfare)

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170101V02F01

ความรวมมือของทุกภาคสวนและภาคีการพัฒนาตาง ๆ

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170101V02F03

ระบบชวยเหลือทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170201V01F01

การบริหารจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170201V01F02

ขอมูลขนาดใหญทางดานการใหความชวยเหลือประชาชนที่มีการบูรณาการ และสามารถชี้เปากลุมเปาหมายที่ตองการความ
ชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170201V02F01

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย

17

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170201V02F02

นโยบาย/มาตรการใหความชวยเหลือ กลุมเปาหมายที่ชัดเจน

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180101V02F02

การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180101V02F03

การสงเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน/อุตสาหกรรมสีเขียว

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180101V02F04

การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180101V03F01

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180102V01F01

การหยุดยั้งการทําลายทรัพยากรปาไม

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180102V01F02

การกําหนดแนวเขตและจําแนกพื้นที่

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180102V01F03

การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180102V03F04

ปญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ปาที่ไดรับการแกไข

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180102V04F02

พื้นที่ปาที่เปนมรดกโลก มรดกอาเซียน หรือประเภทอื่น ๆ ที่เปนมาตรฐานสากล

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180102V05F01

การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180102V05F03

การมีสวนรวมกับภาคประชาชน และการสรางเครือขาย

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180201V01F01

การจัดเก็บขอมูลที่มีคุณภาพเปนปจจุบัน นําไปใชประโยชนตอได

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180201V05F05

การจัดการประมงทางทะเล

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180301V02F02

กระบวนการ/ระบบการตรวจวัดการรายงานและการทวนสอบ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180301V03F01

การดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวของ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180301V04F01

กฎหมาย/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร/กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานที่เกี่ยวของ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180301V04F02

งานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส
ประเด็น ประเด็นแผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180301V04F03

ขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวน

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180301V04F04

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําอยางยั่งยืน ในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใตแนวคิด BCG

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180301V04F06

การบริหารจัดการภัยพิบัตอิ ยางเปนระบบและบูรณาการทั้งรายสาขาและรายพื้นที่

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180401V03F03

การบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180402V01F01

การเฝาระวังประเมินความเสี่ยง คัดกรองระวังสุขภาพทางระบาดวิทยาจากมลพิษสิ่งแวดลอม

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180402V02F01

การติดตามตรวจสอบและรายงานขอมูลคุณภาพอากาศและเสียง

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180403V01F02

การลดปริมาณการเกิดขยะ / ของเสีย และคัดแยกขยะตามหลักการ 3R

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180403V01F03

การนํารีไซเคิลมาใชประโยชน

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180403V01F04* การกําจัดตามหลักวิชาการ*
*หมายเหตุ: เปนปจจัยที่มี 2 โครงการมารองรับ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180403V04F06

ขอมูลและฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180501V01F02

การสรางการรับรู จิตสํานึก คานิยม และตระหนักรูที่ถูกตองดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม

18

การเติบโตอยางยั่งยืน การเติบโตอยางยั่งยืน 180501V04F05

การจัดสรรทรัพยากรที่เปนระบบ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190101V01F03

คุณภาพประปา

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190101V01F04

คุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภค

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190102V01F03

การกําหนดพื้นที่เสี่ยง

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190102V02F01

ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190102V02F05

ความชวยเหลือบรรเทาทุกขฉุกเฉิน

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190103V02F01

งานวิจัยดานการบริหารจัดการน้ํา

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190103V03F02

บุคลากรที่มีศกั ยภาพ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190201V01F02

การเขาถึงน้ําประปาในเขตเมือง

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190202V01F01

แหลงกักเก็บน้ําที่เพียงพอและมีศักยภาพ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190202V01F02

ระบบกระจายน้ําที่มีประสิทธิภาพ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190301V02F03

การอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาในทุกมิติ ใหมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190301V03F01

การบังคับใชกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ

19

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190301V03F03

การมีสวนรวมและการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200101V01F01

โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200201V03F01

การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ ตอเปาหมาย ที่สามารถใชพัฒนาตัวชี้วดั ได

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200301V03F02

บทบาทของภาคสวนอื่นในงานของภาครัฐ

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200401V02F04

ฐานขอมูลกลางภายในองคกร

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200401V03F02

ระบบการใหบริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก และงายในการขอรับบริการจากภาครัฐ

20

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

200501V04F01

กลไกและเครื่องมือการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานตาง ๆ

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101V01F01

การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101V02F02

ระบบการเฝาระวัง

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101V03F01

กลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

รหัส
ประเด็น ประเด็นแผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ

ปจจัย

ชื่อปจจัย

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101V03F03

คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภาครัฐและเอกชน

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210102V01F02

การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ เฝาระวังและการปฏิบัติงานของภาครัฐ

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210102V02F02

การลดการใชดุลพินิจ

21

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210102V02F04

การประเมินและเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220101V01F01

การกําหนดผูรับผิดชอบการประเมินกฎหมาย

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220102V01F02

การเผยแพรเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220102V02F04

การพัฒนาศักยภาพผูบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220102V03F03

การสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220102V04F01

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220103V01F03

การเผยแพรความรูดานกฎหมาย

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220103V02F01

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220201V03F01

การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรม

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220201V03F08

การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220201V04F03

ระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยเพื่อเชื่อมตอขอมูลของกระบวนการยุติธรรมใหมีความทั่วถึง

22

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220201V04F04

การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101V01F03

โครงสรางพื้นฐานและฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยตามความตองการอุตสาหกรรมเปาหมาย

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101V03F01

การตอยอดธุรกิจที่เกิดจากงานวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230102V01F03

วิสาหกิจ Startups/Spin off ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230102V04F02

นวัตกรรมสําหรับการดําเนินวิสาหกิจตามโจทยความตองการของกลุมเปาหมาย

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230301V01F02

เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รองรับปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501V01F01

หองปฏิบัติการ/โรงงานตนแบบที่มีมาตรฐานและศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมที่สําคัญ และ
เครือขายหองปฏิบัติการ/โรงงานตนแบบ/โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิจัยและเทคโนโลยี

23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501V01F03

ระบบฐานขอมูลไดรับการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอมูลนักวิจัย งานวิจัย โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ฐานขอมูลนักวิจัยและงานวิจัย

23
23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501V02F02
230501V04F01

ศักยภาพและความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
บุคลากรวิจัยที่ตอบโจทยความตองการของทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเชิงสังคมและพื้นที่

หมายเหตุ: ปจจัยดังกลาว มีโครงการมารองรับ 1 โครงการ ในขณะที่ *ปจจัย 180403V01F04 การกําจัดตามหลักวิชาการ นั้นมีโครงการมารองรับ 2 โครงการ
จํานวนปจจัยทั้งหมด
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