
ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

1 01 ความมัน่คง 010101 ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิ์น
เพิม่ขึน้

แพลตฟอร์มระบบฐานข้อมูลพฤติกรรมอาชญากร
เพือ่การสืบสวนคดีอาญา (Profiler database) ใน
พืน้ทีต่ ารวจภูธรภาค 1

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

2 01 ความมัน่คง 010101 ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิ์น
เพิม่ขึน้

โครงการ สมาร์ท เซฟต้ี โซน 4.0 ( SMART SAFETY
 ZONE 4.0)

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

3 01 ความมัน่คง 010101 ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิ์น
เพิม่ขึน้

โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม

ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)

4 01 ความมัน่คง 010101 ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิ์น
เพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการอยูร่่วมกัน
ภายใต้สังคมพหุวฒันธรรมในประเทศไทยด้วยสันติวธิี

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

5 01 ความมัน่คง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย ์พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยดึ
เหนีย่วจิตใจของคนไทยสูงขึน้

การเผยแพร่ และขับเคล่ือนศาสตร์พระราชา กองบัญชาการกองทัพไทย

6 01 ความมัน่คง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย ์พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยดึ
เหนีย่วจิตใจของคนไทยสูงขึน้

โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ กองทัพบก

7 01 ความมัน่คง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย ์พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยดึ
เหนีย่วจิตใจของคนไทยสูงขึน้

โครงการสร้างการรับรู้เพือ่ความมัน่คงของสถาบัน
หลักของชาติ

กองทัพอากาศ

8 01 ความมัน่คง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย ์พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยดึ
เหนีย่วจิตใจของคนไทยสูงขึน้

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยป์รองดองสมานฉันท์
ระดับอ าเภอและการปกป้องเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กรมการปกครอง

9 01 ความมัน่คง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย ์พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยดึ
เหนีย่วจิตใจของคนไทยสูงขึน้

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษา 
เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในโลกยคุใหม่

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

10 01 ความมัน่คง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึน้ โรงเรียนพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ตำรำงสรุปรำยกำรโครงกำรเพ่ือขับเคลือ่นกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยทุธศำสตร์ชำติประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2567
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

11 01 ความมัน่คง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึน้ โครงการ "วจิัยเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างชุมชนปลอด
ทุจริตเลือกต้ัง" (Action Research for the free 
from electoral fraud community)

สถาบันพระปกเกล้า

12 01 ความมัน่คง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึน้ โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมือง
ของเยาวชนในระบอบประชาธปิไตยเพือ่พัฒนา
ประชาธปิไตย ให้ยัง่ยนื : กิจกรรมยวุชน
ประชาธปิไตย”

ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร

13 01 ความมัน่คง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึน้ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุและรายงานการ
เลือกต้ังอัจฉริยะ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

14 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการการจัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
อัคคีภัยในระดับพืน้ที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษยด้์านแรงงาน

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

17 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ

กรมการจัดหางาน

18 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

ศูนยร่์วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

19 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

ศูนยป์ฏิบัติการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายวา่ด้วย
การบริหารจัดการ การท างานของคนต่างด้าว

กรมการจัดหางาน

20 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ก่อการร้าย

กองบัญชาการกองทัพไทย

21 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

22 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้า
มนุษยด้์านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงาน และ
อาสาสมัครแรงงาน เพือ่ขยายการท างานของ
เครือข่ายในพืน้ที่”

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

23 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ
(รายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกยา้ยถิน่ฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและผู้หลบหนีเข้า
เมืองทางทะเล)

กองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

24 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการพัฒนารูปแบบการบ าบัดรักษาและฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวใน
โรงพยาบาลชุมชน (Model Development of 
Long-term Rehabilitation in Secondary Care) 
“มินิธญัญารักษ์”

กรมการแพทย์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

25 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

26 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย

กรมประมง

27 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการสืบสวนปราบปรามเพือ่ด าเนินการกับ
ทรัพยสิ์นของผู้กระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

28 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

การบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอก
เงินร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

29 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

กรมสุขภาพจิต

30 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

31 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษยด้์านการประมง

กรมประมง

4



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

32 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

การก ากับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวธุทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูงของผู้มี
หน้าทีร่ายงานการท าธรุกรรม

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

33 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการเพิม่ศักยภาพการวเิคราะห์สารชีวเคมีและ
พิษวทิยาภาคใต้

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

34 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทาง
ทะเล

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

35 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพของด่านช่อง
ทางเข้าออกระหวา่งประเทศและจังหวดัชายแดน
คู่ขนาน เขตสุขภาพที ่10

กรมควบคุมโรค

36 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการป้องกันการบุกรุกและท าลายพืน้ทีป่่าไม้ กองทัพบก

37 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยระดับ มทบ. กองทัพบก
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

38 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

39 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทาง
อาญาทีม่ีลักษณะเป็นคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

40 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการการบูรณาการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

41 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการจัดท าแนวทางมาตรฐานในการบังคับใช้
กฎหมายคดีค้ามนุษยแ์ละประเด็นทีเ่กีย่วข้องกับผู้ใช้
แรงงานและบริการ

ส านักงานอัยการสูงสุด

42 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกีย่วข้องในการป้องกัน ปราบปราม ด าเนินคดีค้า
มนุษย ์ทัง้ในและต่างประเทศ

ส านักงานอัยการสูงสุด

43 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการเพิม่ศักยภาพของบุคลากรส านักงานคดีค้า
มนุษยใ์นการด าเนินคดีค้ามนุษยแ์ละพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน

ส านักงานอัยการสูงสุด

44 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการควบคุมและเฝ้าระวงัยาเสพติด สารต้ังต้น 
และเคมีภัณฑ์ ทีน่ าเข้าให้เป็นไปตามกฎหมายแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

45 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

กระดานข้อมูลชายแดนไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน 
(Thailand’s Borders Dashboard: TBD)

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

46 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทาง
นิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ (ปส.)

47 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ในทุก
ช่วงวยัและกลุ่มประชากร

ส านักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

48 01 ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

โครงการพัฒนาเครือข่ายขีดความสามารถในการขจัด
คราบน้ ามัน และเคมีภัณฑ์ในทะเล

กองทัพเรือ

49 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติจังหวดั
ชายแดนใต้

กองบัญชาการกองทัพไทย

50 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกนอกพืน้ที ่จชต. กองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

51 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการประชาสังคมร่วมใจสร้างพืน้ทีสั่นติสุขขนาด
เล็ก

กองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

52 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ ยทุธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม กรมเอเชียใต้ ตะวนัออกกลางและ
แอฟริกา

53 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติ
วทิยาศาสตร์ เพือ่สนับสนุนงานการข่าวคดีภัยความ
มัน่คง และการให้บริการนิติวทิยาศาสตร์สู่ประชาชน 
ในจังหวดัชายแดนภาคใต้

สถาบันนิติวทิยาศาสตร์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

54 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics 
Program: SMP) เพือ่สร้างโอกาสและคุณภาพ
การศึกษาเสริมสร้างความ มัน่คงในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวดัปัตตานี

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

55 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินคดีความมัน่คง
ของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานอัยการสูงสุด

56 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ เปิดโลกการศึกษานานาชาติสู่มาตุภูมิชายแดนใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

57 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการ
ต่ าของเด็กเล็กในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

58 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทาง
ศาสนาทีถู่กต้องเพือ่ร่วมสืบสานและรักษาสังคมพหุ
วฒันธรรมทีดี่งามของจังหวดัชายแดนภาคใต้

ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

59 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เล้ียงโค
ในห่วงโซ่ธรุกิจฮาลาลในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

60 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการยกระดับการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้
ให้เป็นพืน้ทีเ่มืองผลไม้

ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

61 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการนักขับเคล่ือนการพัฒนาระดับพืน้ที่
ยทุธศาสตร์ชายแดนใต้” (Strategic Area Activist)

ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

62 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการขับเคล่ือนกลไกสภาสันติสุขต าบล สนับสนุน
การพัฒนาต าบลมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื ในพืน้ทีจ่ังหวดั
ชายแดนภาคใต้

ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

63 01 ความมัน่คง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า
ด้วยนวตักรรมในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

64 01 ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

แผนงานยกระดับการวเิคราะห์ธรุกรรมทางการเงิน
ของส านักงาน ปปง.

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

65 01 ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

การวเิคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยทุธศาสตร์
ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

66 01 ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

โครงการ “การพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินความ
เส่ียงเชิงระบบในด้านความมัน่คง (Systemic Risk 
Analytical)”

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

67 01 ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

โครงการประเมินความเส่ียงของไทยจากการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะในประเทศอาเซียน และบทบาทของ
หน่วยข่าวในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

68 01 ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวภาค
ประชาชน และภาคเอกชน

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

69 01 ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัย
คุกคามทางไซเบอร์กลุ่ม หน่วยงานด้านความมัน่คง
ของรัฐ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2567)

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

70 01 ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

โครงการยกระดับจัดท ารายงานประมาณการ
สถานการณ์เพือ่แจ้งเตือนภัยคุกคามระยะยาว และ
น าไปก าหนดนโยบายด้านความมัน่คง

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

71 01 ความมัน่คง 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงมีความพร้อม
สูงขึน้ทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

การเสริมสร้างความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

72 01 ความมัน่คง 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงมีความพร้อม
สูงขึน้ทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

การฝึกร่วมกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

73 01 ความมัน่คง 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงมีความพร้อม
สูงขึน้ทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

การปฏิบัติการเพือ่สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

74 01 ความมัน่คง 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงมีความพร้อม
สูงขึน้ทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธแ์ละพัฒนาความ
ร่วมมือทางทหาร

กองทัพอากาศ

75 01 ความมัน่คง 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงมีความพร้อม
สูงขึน้ทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

การเช่าใช้ช่องการส่ือสารสนับสนุนระบบบริหาร
ราชการทัว่ไป ของ กห.

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

76 01 ความมัน่คง 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงมีความพร้อม
สูงขึน้ทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

โครงการ “กองเรืออัจฉริยะไร้คนขับเพือ่การ
ลาดตระเวนและแสดงภาพสถานการณ์ทางทะเล 
ระยะที ่๑ (การสร้างต้นแบบ Data Drone พร้อม
ระบบสนับสนุน)”

กองทัพเรือ

77 01 ความมัน่คง 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงมีความพร้อม
สูงขึน้ทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

โครงการวจิัยวศิวกรรมยอ้นกลับตอร์ปิโด เพือ่การ
พึง่พาตนเอง ในการป้องกันประเทศ

กองทัพเรือ

78 01 ความมัน่คง 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงมีความพร้อม
สูงขึน้ทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

โครงการวจิัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวงัและวเิคราะห์
ภัยคุกคามทางไซเบอร์

กองทัพเรือ

79 01 ความมัน่คง 010401 ประเทศไทยมีความมัน่คงและสามารถรับมือกับความ
ท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึน้

การสร้างความเข้าใจด้านความมัน่คงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพือ่ยกระดับการ
รับมือต่อภัยคุกคามด้านความมัน่คงทางทะเล 
(Maritime Security)

ศูนยอ์ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

80 01 ความมัน่คง 010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึน้ในการก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้เป็น
ประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

โครงการสืบสวนและปราบปรามเพือ่ด าเนินการกับ
ทรัพยสิ์นของผู้กระท าความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

81 01 ความมัน่คง 010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึน้ในการก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้เป็น
ประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ความมัน่คงด้าน
วคัซีนระหวา่งประเทศ

สถาบันวคัซีนแห่งชาติ
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

82 01 ความมัน่คง 010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึน้ในการก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้เป็น
ประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

การหารือด้านความมัน่คงไทย - อินโดนีเซีย 
(Thailand - Indonesia Security Dialogue)

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

83 01 ความมัน่คง 010501 กลไกการบริหารจัดการความมัน่คงมีประสิทธภิาพสูงขึน้ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและกระบวนงานดิจิทัลด้าน
ความมัน่คง

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

84 01 ความมัน่คง 010501 กลไกการบริหารจัดการความมัน่คงมีประสิทธภิาพสูงขึน้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic 
Information System : GIS) เพือ่การบริหารจัดการ
ทีดิ่น อาคาร และส่ิงปลูกสร้างของ กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

85 02 การต่างประเทศ 020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเชือ่มโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย
 โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่น้นนวตักรรมดีขึน้

โครงการการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยกีารผลิตสมัยใหม่ระหวา่งประเทศ ในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพือ่เชือ่มโยงห่วงโซ่การ
ผลิตระดับอนุภูมิภาคและประเทศหุน้ส่วนเพือ่การ
พัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

86 02 การต่างประเทศ 020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเชือ่มโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย
 โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่น้นนวตักรรมดีขึน้

โครงการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง “เจาะตลาด RCEP 
เปิดโอกาสอาหารแห่งอนาคต"

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

87 02 การต่างประเทศ 020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเชือ่มโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย
 โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่น้นนวตักรรมดีขึน้

โครงการส่งเสริมศักยภาพท้องถิน่ไทยสู่สากล (Local 
to Global)

กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ

88 02 การต่างประเทศ 020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเชือ่มโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย
 โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่น้นนวตักรรมดีขึน้

การส่งเสริมโอกาสการประกอบธรุกิจในลาติน
อเมริกาและแคริบเบียน ในบริบทความปกติใหม่ 
(New Normal)

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

89 02 การต่างประเทศ 020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเชือ่มโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย
 โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่น้นนวตักรรมดีขึน้

โครงการระเบียงเศรษฐกิจนวตักรรมภูมิภาคด้วย
กลไกความร่วมมือระหวา่งประเทศ

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
 วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม
แห่งชาติ (สอวช.)

90 02 การต่างประเทศ 020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเชือ่มโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย
 โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่น้นนวตักรรมดีขึน้

ประชาคมข่าวกรองทางการค้าเพือ่รองรับมาตรการ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื (International Trade Intelligence for 
Green Growth)

สถาบันระหวา่งประเทศเพือ่การค้า
และการพัฒนา
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

91 02 การต่างประเทศ 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาทีย่ัง่ยนืกับ
ต่างประเทศ เพือ่ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยนืของโลก

โครงการ “ภารกิจการทูตเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
(SDGs Diplomacy)”

กรมองค์การระหวา่งประเทศ

92 02 การต่างประเทศ 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาทีย่ัง่ยนืกับ
ต่างประเทศ เพือ่ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยนืของโลก

โครงการจัดต้ังศูนยเ์รียนรู้เพือ่การพัฒนาเกษตรแบบ
ยัง่ยนืตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย'ให้แก่
โรงเรียนเทคนิค-วชิาชีพ แบบผสม แขวงอัดตะปือ 
สปป. ลาว

กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ

93 02 การต่างประเทศ 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาทีย่ัง่ยนืกับ
ต่างประเทศ เพือ่ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยนืของโลก

โครงการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับพืน้ที่

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

94 02 การต่างประเทศ 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วม
ก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึน้

โครงการจัดจ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท ารายงานการอนุวติั
การอนุสัญญาประจ าปีองค์การแรงงานระหวา่ง
ประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

95 02 การต่างประเทศ 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วม
ก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสิทธมินุษยชนของ
ไทยในกรอบพหุภาคี

กรมองค์การระหวา่งประเทศ

96 02 การต่างประเทศ 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วม
ก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึน้

โครงการ “การจัดการประชุมนานาชาติเนือ่งใน
โอกาสการเป็นประธานสมาคม ศาลรัฐธรรมนูญและ
สถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) คร้ังที ่6 ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย”

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

97 02 การต่างประเทศ 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วม
ก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึน้

โครงการจัดท าข้อเสนอแนะต่อการเจรจาระหวา่ง
ประเทศในข้อบทการแข่งขันทางการค้า

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า

98 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

โครงการ “เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การรายงาน
สถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทย”

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

99 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

โครงการโขน 4 ทวปี กรมศิลปากร

100 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

โครงการการรณรงค์สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกคณะ
มนตรีสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ

กรมองค์การระหวา่งประเทศ
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

101 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนากับ
ต่างประเทศ

กรมการศาสนา

102 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

พลิกโฉมภาพลักษณ์ (rebranding) เพือ่เสริมสร้าง
ความเชือ่มัน่ด้านการลงทุนในประเทศไทย

กรมสารนิเทศ

103 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

โครงการ “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 
(Thailand Biennale)”

ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

104 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

ผลักดันมวยไทยให้ได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬา
โอลิมปิกและเอเชียนเกมส์

กรมสารนิเทศ

105 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลือกให้เป็นผู้น าด้านการแพทย์
ด้ังเดิมทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับสากล

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

106 02 การต่างประเทศ 020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึน้

โครงการจัดท าข้อเสนอและขับเคล่ือนกัญชาไทยให้
เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
ของไทยและมวลมนุษยชาติ (UNESCO)

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

107 02 การต่างประเทศ 020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการต่างประเทศอยา่งมี
เอกภาพ และไทยเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากขึน้

โครงการเปิดโลกทัศน์เยาวชน เพือ่สร้างคนสร้าง
ประเทศ

กรมสารนิเทศ

108 02 การต่างประเทศ 020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการต่างประเทศอยา่งมี
เอกภาพ และไทยเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากขึน้

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธกีารทูต 
(e–Protocol)

กรมพิธกีารทูต

109 02 การต่างประเทศ 020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการต่างประเทศอยา่งมี
เอกภาพ และไทยเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากขึน้

จัดท าระบบฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

110 03 การเกษตร 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พืน้ถิน่ (ข้าว)

กรมการข้าว

111 03 การเกษตร 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับคุณค่าและน าเสนอเร่ืองราว
เกีย่วกับแหล่งก าเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ าผ้ึงที่
เป็นอัตลักษณ์พืน้ถิน่

กรมปศุสัตว์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

112 03 การเกษตร 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พืน้ถิน่

กรมหม่อนไหม

113 03 การเกษตร 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่สู่ตลาดยคุใหม่ (ด้านหม่อน
ไหม)

กรมหม่อนไหม

114 03 การเกษตร 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยกีาร
เล้ียงปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis) ด้วย
สาหร่ายสไปรูลิน่าเพือ่การอนุรักษ์ และความมัน่คง
ด้านอาหารในชุมชนภาคเหนือตอนบน”

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

115 03 การเกษตร 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่สู่ตลาดยคุใหม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์

116 03 การเกษตร 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พืน้ถิน่

กรมส่งเสริมการเกษตร

117 03 การเกษตร 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพืน้เมืองอีสานสู่
มาตรฐานสากลเพือ่สร้างเศรษฐกิจในชุมชน”

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

118 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธข์้าวอินทรีย์
ไทย

กรมการค้าต่างประเทศ

119 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื กรมการข้าว
120 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมการข้าว
121 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ จัดท าฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของสินค้า

เกษตรปลอดภัย
กรมพัฒนาทีดิ่น

122 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับคุณภาพผลไม้ส่งออกไปจีน กรมวชิาการเกษตร
123 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมปศุสัตว์
124 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
125 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื (ส่งเสริมเกษตร

ปลอดภัยในพืน้ทีเ่กษตรทฤษฎีใหม่)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

126 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
127 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื (เกษตรอินทรีย)์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

128 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพือ่ติดตามความก้าวหน้า
ของสินค้าเกษตรปลอดภัย

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

129 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื (เกษตรอินทรีย)์ กรมประมง

130 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมประมง
131 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมและยกระดับกลุ่มเกษตรกรปลูก

กัญชาทางการแพทย ์ในระดับมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล.

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

132 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
133 03 การเกษตร 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู

ธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

134 03 การเกษตร 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงขึน้

ยกระดับคุณภาพความปลอดภัย มาตรฐาน ความ
มัน่คงของอาหารท้องถิน่อิสาน

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

135 03 การเกษตร 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงขึน้

โครงการส่งเสริมการท าสวนยางตามมาตรฐานการ
จัดการป่าไม้อยา่งยัง่ยนื	

การยางแห่งประเทศไทย

136 03 การเกษตร 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงขึน้

แพลทฟอร์มส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และสอบกลับ
ได้ ส าหรับพืชผักและผลไม้ทีม่ีคุณภาพปลอดภัย

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

137 03 การเกษตร 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงขึน้

โครงการยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม
สับปะรดด้วยนวตักรรม เทคโนโลยแีบบเชือ่มโยง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการปลูกสับปะรด

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา

138 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการสร้างมูลค่าเพิม่จากวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

กรมการข้าว

139 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดล
เศรษฐกิจ BCG

กรมหม่อนไหม

140 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กรมวชิาการเกษตร
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

141 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะทีเ่ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งครบวงจรเพือ่การผลิตพืชผัก
สมุนไพรพรีเมียม

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

142 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่มูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
(ต่อเนือ่งกับโครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทย เพือ่
เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน่และส่วนผสม
อาหารฟังก์ชัน่ (Functional Food and 
Functional Ingredient)

สถาบันอาหาร

143 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการสร้างมูลค่าเพิม่จากวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

144 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการการใช้เทคโนโลยทีีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ในการเพิม่ประสิทธภิาพผลิตปาล์มน้ ามันและเพิม่
มูลค่าวสัดุเหลือทิง้จากการผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวดั
ชลบุรีอยา่งครบวงจรและยัง่ยนืตามหลักเศรษฐกิจสี
เขียว

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก

145 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการ “ยกระดับสมุนไพรและผักพืน้บ้านล้านนา
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยงานวจิัยและนวตักรรม”

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

146 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการสร้างมูลค่าเพิม่จากวสัดุเหลือใช้ทางการ
ประมง

กรมประมง

147 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมสหกรณ์
148 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการขับเคล่ือนเชิงนโยบายด้านสมุนไพรและ

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

149 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สินค้าพรีเมียม กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

150 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ รูปแบบการจัดการของฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนม
ขนาดเล็กทีย่ัง่ยนืตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวยีน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

151 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ การเพิม่มูลค่านมโค ด้วยกระบวนการเล้ียงแบบ
ธรรมชาติทีส่ามารถเพิม่สารเมลาโทนินในนมโค
ธรรมชาติ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

152 03 การเกษตร 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึน้ สร้างอัตลักษณ์วสัดุเพาะปลูกจากวสัดุทางการเกษตร
เหลือทิง้และวสัดุพืน้ถิน่

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

153 03 การเกษตร 030302 วสิาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิน่มีการจัดต้ังทุกต าบล เพิม่ขึน้

(โครงการส าคัญ2567) การพัฒนาห่วงโซ่การผลิต
เกษตรอินทรียแ์ละก าลังคน Young Smart Farmer
 ด้วยองค์ความรู้พหุวทิยาการ เพือ่สร้างห่วงโซ่คุณ
ค่าทีท่้าทายแก่ 10 ต าบลต้นแบบ BCG-Organic 
ของจังหวดัราชบุรี

มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง

154 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมศักยภาพการให้บริการอาคาร
นวตักรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานการที่
เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

155 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยสารสกัดพืชสมุนไพรท้องถิน่ทีม่ี
เทคโนโลยแีละมาตรฐาน

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

156 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรนวตักรรมไทยในระดับภูมิภาค

กรมการค้าต่างประเทศ

157 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
158 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรเพือ่แปรรูปและสร้าง

มูลค่าเพิม่สู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

159 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมการใช้นวตักรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารทางเลือกสุขภาพสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

สถาบันอาหาร

160 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่พัฒนา
และเพิม่มูลค่าตลอดโซ่คุณค่าของข้าวในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

161 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง กรมประมง
162 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ การพัฒนานวตักรรมการแปรรูปผลโกโก้สู่ผลิตภัณฑ์

ส าหรับการขายเชิงพาณิชย์
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

17



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

163 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างรากฐานของ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปขนาดกลางขนาด
ยอ่มไทยสู่ตลาดโลก ประจ าปี พ.ศ. 2567

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

164 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมการแปรรูปกาแฟอะราบิกาเพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่ด้วยการใช้นวตักรรม

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

165 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการแพลทฟอร์มพาณิชยอ์ิเลคโทรนิคบล๊อคเชน
เพือ่การเพิม่มูลค่าและส่งเสริมการตลาดข้าวไทยใน
ตลาดโลก

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

166 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการการพัฒนาเคร่ืองด่ืมคอมบูชาจากข้าว
เหนียวก่ าล้านนา

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

167 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาและเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปจากผลผลิตเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่เพือ่ยกระดับ
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

168 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของวสิาหกิจชุมชนผู้เล้ียงด้วง
งวงมะพร้าวด้วยการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
โปรตีนผงจากหนอนด้วงงวงมะพร้าว

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี

169 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการ “การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์โค กระบือ 
แพะ แกะและปศุสัตวอ์ุบลราชธานี จ ากัด เพือ่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เนือ้โค “นิลอุบล” เป็นสินค้าอัตลักษณ์
ท้องถิน่”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

170 03 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึน้ โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและ
สัตวเ์ศรษฐกิจเพือ่เป็นสินค้าพรีเมีย่มในกลุ่มจังหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

171 03 การเกษตร 030501 สินค้าทีไ่ด้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิม่
ขึน้

โครงการ “ศูนยก์ารเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรยคุ
ใหม่ (Smart Farmer) ด้วยเทคโนโลยอีินเทอร์เน็ต
ของสรรพส่ิง (IoT) เพือ่การพัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์

172 03 การเกษตร 030501 สินค้าทีไ่ด้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิม่
ขึน้

โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กรมการข้าว
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

173 03 การเกษตร 030501 สินค้าทีไ่ด้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิม่
ขึน้

โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กรมวชิาการเกษตร

174 03 การเกษตร 030501 สินค้าทีไ่ด้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิม่
ขึน้

โครงการฟาร์มต้นแบบการเล้ียงกระบือด้วยเทคโนโลยี
เพือ่เพิม่ผลผลิต

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก

175 03 การเกษตร 030501 สินค้าทีไ่ด้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิม่
ขึน้

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการเล้ียงผ้ึงอัจฉริยะและ
ลดการใช้สารเคมีเพือ่การผลิตน้ าผ้ึงคุณภาพสูง

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

176 03 การเกษตร 030501 สินค้าทีไ่ด้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิม่
ขึน้

โครงการสร้างผู้ประกอบการเพือ่ให้บริการทาง
เกษตรอัจฉริยะ (ASP)

กรมส่งเสริมการเกษตร

177 03 การเกษตร 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม/่อัจฉริยะเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วย
เทคโนโลยอีัจฉริยะครบวงจร

กรมการข้าว

178 03 การเกษตร 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม/่อัจฉริยะเพิม่ขึน้

โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

179 03 การเกษตร 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม/่อัจฉริยะเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการใช้สัตวน์้ าพันธุคุ์ณภาพดีมูลค่าสูง
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต

กรมประมง

180 03 การเกษตร 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม/่อัจฉริยะเพิม่ขึน้

โครงการเพิม่มูลค่าและประเมินศักยภาพผลผลิตอ้อย
ทนแล้งด้วยเทคโนโลยภีาพถ่ายมัลติสเปกตรัม

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

181 03 การเกษตร 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม/่อัจฉริยะเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุดี์ของส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายสู่เกษตรชาวไร่
อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

182 03 การเกษตร 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม/่อัจฉริยะเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย
สู่มหาอ านาจทางการเกษตรของโลก

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

183 03 การเกษตร 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม/่อัจฉริยะเพิม่ขึน้

การพัฒนาระบบแผนการจัดส่งสินค้าการเกษตร
อัจฉริยะ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

184 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

การพัฒนาเชิงนวตักรรมระบบนิเวศพืชทางเลือกทีม่ี
อนาคต (Future Crop) เพือ่เพิม่ความสามารถใน
การแข่งขันโกโก้ไทยสู่สากล

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

185 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาทีดิ่น
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

186 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

การจัดท าฐานข้อมูล (Base Line) ความสมดุลของ
การจัดการทรัพยากรทีดิ่น เพือ่ก าหนดมาตรการ
จัดการดินเส่ือมโทรมในระดับพืน้ที่

กรมพัฒนาทีดิ่น

187 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

กรมพัฒนาทีดิ่น

188 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

การยกระดับคุณภาพชีวติพืน้ทีทุ่ง่กุลาร้องไห้ด้วย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

189 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการขับเคล่ือนการเกษตรระดับหมูบ่้านสู่การ
ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

190 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ ์กข85 และ กข87 
เพือ่ทดแทนพืชอาหารสัตว์

กรมการข้าว

191 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตทุเรียน
ภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยใช้
นวตักรรมภูมิสารสนเทศ

กรมวชิาการเกษตร

192 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
เพือ่การบริหารจัดการฟาร์ม

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

193 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

194 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพโลจิสติกส์เกษตรเพือ่ลด
การสูญเสีย

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

195 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพือ่การบริหาร
จัดการด้านการประมง

กรมประมง

196 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพืน้ทีลุ่่ม
น้ าพรมแดน

กรมประมง

197 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับความมัน่คงด้านอาหารสัตวใ์นชุมชน กรมปศุสัตว์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

198 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – 
Map) (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าบัญชีแก่
เกษตรกร)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

199 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการประยกุต์ใช้เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

200 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

201 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

202 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

โครงการประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก
สตาร์ทอัพด้านเกษตร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
ในภาคการเกษตร น าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรได้อยา่งยัง่ยนื

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

203 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

ศูนยส์าธติและการเรียนรู้การน าพลังงานรังสีอาทิตย์
มาใช้ในงานเกษตรกรรม

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

สอดคล้องกับ ศจพ.

204 03 การเกษตร 030601 ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้

ระบบเกษตรแม่นย าสูงเพือ่ลดต้นทุนและเพิม่ผลผลิต
ทุเรียนคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตของ
สรรพส่ิงในจังหวดัยะลา

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

205 03 การเกษตร 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึน้ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิม่ขึน้

ยกระดับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรด้วย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

206 03 การเกษตร 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึน้ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิม่ขึน้

โครงการตรวจสอบความถูกต้องในการท าธรุกรรม
ทางการเงินระหวา่งสหกรณ์และสมาชิก

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

207 03 การเกษตร 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึน้ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
(พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการ
บัญชี)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

208 03 การเกษตร 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึน้ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธรุกิจเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

209 03 การเกษตร 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึน้ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

210 03 การเกษตร 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึน้ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวสิาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

211 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ไทย (Bio Thailand) สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐาน
ชีวภาพมูลค่าสูง

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

212 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่มูลค่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและ
น้ ามันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมี น าร่อง
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย “น้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ”
 เพือ่เพิม่โอกาสในการสร้างธรุกิจใหม่ ดูดซับอุปทาน
น้ ามันปาล์มส่วนเกินในระยะเปล่ียนผ่าน (transition)
 สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission 
Vehicle: ZEV)

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

213 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ นวตักรรมการเพิม่มูลค่าสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน 
เพือ่ยกระดับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม
อยา่งยัง่ยนืภายใต้เศรษฐกิจ BCG

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

214 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ การวเิคราะห์ทดสอบทางด้านแพลนต์เบสหรือ
โปรตีนทางเลือก (Plant-Based Meat (PBM) หรือ 
Alternative Proteins) ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง ให้แก่ภาครัฐและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ตามมาตรฐานสากลและ
ตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

215 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ เมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) และ
การบูรณาการ ความร่วมมือหน่วยงานเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของ
ไทย

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

216 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงจากจุลินทรีย ์
เพือ่สนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพภายใต้ BCG 
Model

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

217 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ การพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตอาหารเพือ่อนาคต
จากทรัพยากรชีวภาพอยา่งยัง่ยนื ตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

218 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ โครงการสร้างชุมชนต้นแบบเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ใบอ้อยและเถ้าชานอ้อย

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

219 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ โครงการสร้างแพลทฟอร์มสารสนเทศส าหรับบริหาร
จัดการวตัถุดิบชีวมวลจากอ้อยในพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเพือ่ใช้เป็นพลังงานทดแทน

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

220 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ โครงการ “ระบบนิเวศและนวตักรรมเพือ่พัฒนาและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุใ์หม่ ด้านอุตสาหกรรม
อาหารจากวตัถุดิบชีวภาพ ปีที ่2”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

221 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนามาตรการและกลไกสร้างเครือข่าย
นวตักรรมเศรษฐกิจจุลินทรีย์

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
 วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม
แห่งชาติ (สอวช.)

23



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

222 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนานวตักรรมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากกัญ
ชง กัญชา กระท่อมและสมุนไพรเพือ่ต่อยอดเชิง
พาณิชย์

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

223 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัว
เพิม่ขึน้

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

224 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัว
เพิม่ขึน้

เซลล์ภูมิคุ้มกันรักษาส าหรับโรคมะเร็งและเซลล์
บ าบัดรักษาเพือ่สุขภาวะและความงาม

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

225 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัว
เพิม่ขึน้

การต่อยอดผลงานวจิัยและพัฒนานวตักรรมไทยด้าน
เคร่ืองมือแพทยท์ีมู่ลค่าตลาดสูงเพือ่เข้าสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

226 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัว
เพิม่ขึน้

การพัฒนากระบวนการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าสาร
ออกฤทธิท์างเภสัชกรรมเพือ่สร้างศักยภาพการผลิต
ยาในประเทศ

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

227 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัว
เพิม่ขึน้

ศูนยก์ลางประมวลผลข้อมูลจีโนมสนับสนุน
การแพทยแ์ม่นย า

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

228 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัว
เพิม่ขึน้

การสร้างศักยภาพแพลตฟอร์มส าหรับการพัฒนา
วคัซีนเพือ่ป้องกันโรคระบาดส าคัญในมนุษยแ์ละสัตว์

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

229 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดิีจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิม่ขึน้

การพัฒนาอุตสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ
เพือ่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 
4.0

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

230 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดิีจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิม่ขึน้

การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคนิคการตรวจวดั
เอกลักษณ์ของสารส าคัญแม่นย าสูงด้วยเทคนิค
ตรวจวดัสัญญาณรามานส าหรับประยกุต์ใช้ด้าน
การแพทย ์อาหารการเกษตร และความมัน่คง

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

231 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดิีจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคนเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ 
สาขาวชิาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

232 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดิีจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคนเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ 
สาขาวชิาชีพหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)

233 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ไทยดีขึน้

โครงการ Southern Metaversity เพือ่การยกระดับ
ผู้ประกอบการและการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลสู่
การแข่งขันบนธรุกิจโลกเสมือนเมตาเวร์ิส

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

234 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ไทยดีขึน้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจิทัล (Digital) 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูล (Data) เพือ่การ
ส่ือสารการตลาดสมัยใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

235 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040401 ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

โครงการจัดต้ังศูนยฝึ์กอบรมบุคลากรด้านการบิน
และอวกาศอูต่ะเภา

สถาบันการบินพลเรือน

236 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิน้ส่วนอากาศยาน
สูงขึน้ (Tier)

โครงการพัฒนามาตรฐานการวดั/โครงสร้างพืน้ฐาน 
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติและสนับสนุนการเพิม่
ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 และชิน้ส่วนอากาศยาน

สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ (มว.)

237 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040501 อุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ มีการขยายตัว
เพิม่ขึน้

โครงการ “ ศูนยท์ดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความมัน่คง ”

สถาบันเทคโนโลยปี้องกันประเทศ

238 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040501 อุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ มีการขยายตัว
เพิม่ขึน้

โครงการ “ศูนยบ์ริการครบวงจรอุตสาหกรรมความ
มัน่คง ”

สถาบันเทคโนโลยปี้องกันประเทศ

239 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ
เพิม่ขึน้

โครงการ “อุตสาหกรรมความมัน่คงไทยสู่สากล” สถาบันเทคโนโลยปี้องกันประเทศ

240 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040601 แรงงานไทยมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

241 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040601 แรงงานไทยมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและ
หุน่ยนต์เพือ่รองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

242 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040601 แรงงานไทยมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต (D-Workforce)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

243 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040601 แรงงานไทยมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นแห่งศตวรรษที ่21 (Essential 
Skills Online Training)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

244 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040601 แรงงานไทยมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ การจัดท าทะเบียนศิลปิน บุคลากร แรงงานและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวฒันธรรม

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

245 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040601 แรงงานไทยมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคนเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพใน
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)

246 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040601 แรงงานไทยมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ โครงการการประเมินความต้องการทักษะแรงงงาน
ศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมบริการคุณค่าสูงและ
พัฒนาต้นแบบความร่วมมือการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะของแรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

247 04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึน้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ
ฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพืน้ที ่เพือ่รองรับ
เมตาเวร์ิส (Thailand Geospatial Digital Twins 
for Metaverse)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

248 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

TH-CN Gastronomy Standard Tourism 
เชือ่มโยงเส้นทางเศรษฐกิจไทย-จีน

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

249 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรือจมให้เป็นจุดด าน้ า
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรม

กรมศิลปากร

250 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กรมการพัฒนาชุมชน

251 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรด้านหม่อน
ไหม

กรมหม่อนไหม

252 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการการยกระดับศักยภาพชุมชนนักออกแบบ
เพือ่ความยัง่ยนื ในพืน้ทีเ่มืองเก่าเชียงแสน จังหวดั
เชียงราย และเมืองเก่าน่าน จังหวดัน่าน

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

253 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

การพัฒนาทุนมรดกวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์จังหวดัลพบุรี

มหาวทิยาลัยศิลปากร

254 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการกระตุ้นการท่องเทีย่วจังหวดัหนองคายผ่าน
กิจกรรมท่องเทีย่วเชิงกีฬา (Nongkhai Sports 
Tourism)

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

255 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่องเทีย่ว
เพือ่การพัฒนาและการกระจายรายได้ทีท่ัว่ถึงและ
ยัง่ยนื

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

256 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ วถิีทุง่
นา พาเทีย่วชุมชน

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

257 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

งานมหกรรมวฒันธรรมไทยผ้าทออีสาน “งามศิลป์ 
ถิน่ภูษา”

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

258 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

หมอล าเฟสติวลั มหานครขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัวฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

259 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “เทีย่วเมืองสกล ถนนผ้าคราม (Kram 
Sakon Street Festival 2023)”

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

260 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “มหกรรมเมืองแห่งขุนเขา ศิลปะแห่ง
ศรัทธา สีสันแห่งชาติพันธุ ์ตะวนัตกสุดแดนสยาม”

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

261 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ประเพณีแห่เทียนทางน้้า 
มหกรรมวฒันธรรมวถิีถิน่ จังหวดัสมุทรสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

262 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “ศิลปวฒันธรรมสร้างสรรค์” ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

263 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ“ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมือง
มรดกโลก “มหัศจรรยว์ฒันธรรมผ่านก าแพง”

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

264 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมเชิง
สร้างสรรค์ จังหวดัปราจีนบุรี

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

265 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 
“เส้นทางตามรอยครูบาเจ้าศรีวชิัย 8 จังหวดัล้านนา”

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

266 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการความเป็นเลิศด้านอาหารไทย มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

267 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

“โครงการมหกรรมธงุนานาชาติ” ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

268 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

พัฒนาผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่อัตลักษณ์ท้องถิน่
ปทุมธานี ภูษาปทุมาภรณ์

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

269 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “มหัศจรรยก์ลุ่มชาติพันธุม์ุกดาหาร” ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

270 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “ส่งเสริมการท่องเทีย่ววถิีถิน่ตามสีสันแห่ง
ล้านนา (The color of Lanna: The way of life)”

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

271 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวฒันธรรมและอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

272 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

ส่งเสริมและยกระดับเทศกาลประเพณี สงกรานต์
บ้านหนองขาว “ผ้าขาวม้าร้อยสี สืบสานประเพณี สู่
วถิีชุมชน”

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

273 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

มหกรรมสายน้ าแห่งชีวติ สายธารแห่งวฒันธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

274 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

สถิติเศรษฐกิจวฒันธรรมเพือ่ยกระดับอุตสาหกรรม
วฒันธรรมสร้างสรรค์ และตอบตัวชีว้ดัเฉพาะส าหรับ
วฒันธรรมในวาระ 2030 เพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
(Thematic Indicators for cultural in the 2030 
sustainable development) ขององค์การ 
UNESCO

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

275 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “Road Show กระตุ้นการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์
เครือข่ายท่องเทีย่วโดยชุมชนจังหวดัเชียงราย 
เชือ่มโยงข้ามภาค”

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

276 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

“ส่งเสริมการท่องเทีย่วอัตลักษณ์กลุ่มจังหวดั และ
ยกระดับการท่องเทีย่ว เชิงคุณค่า กลุ่มร้อยแก่นสาร
สินธุด้์วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

277 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม ดอยช้าง-ดอย
วาวี-ดอยลิไข่"

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

278 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

279 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการเพิม่มูลค่าการท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

280 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์สู่ตลาดท่องเทีย่วคุณภาพสูง

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

281 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
“คนท าเทียน” ในเขตเมือง เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันบนฐานทุนวฒันธรรม จังหวดั
อุบลราชธานี”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

282 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการบูรณาการพัฒนาต่อยอดเคร่ืองประดับเพือ่
การท่องเทีย่ว ชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรรค์ บนถนน
สายอัญมณีและเคร่ืองประดับในกรุงเทพมหานคร 
(ยา่นบางรัก, ยา่นสัมพันธวงศ์, ยา่นพระนคร)

สถาบันวจิัยและพัฒนาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)

283 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการยกระดับการท่องเทีย่วเชิงอาหาร (Street 
Food Gastronomy) เชิงสร้างสรรค์ด้วย
ผู้ประกอบการเชิงนวตักรรมตามแนวคิด Chef Table
 ในกลุ่มจังหวดัแอคทีฟ บีท (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

284 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “พัฒนาปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่”

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

285 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากรและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่วโดยชุมชน เพือ่
ส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชนท่องเทีย่วในพืน้ที่
จังหวดัยะลา”

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

286 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมภาพยนตร์
ไทยและโลก

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

287 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่วยา่นเมืองเก่า
กรุงรัตนโกสินทร์ (Sense of Rattanakosin)

กรมการท่องเทีย่ว

288 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

บูรณาการให้เกิดการท่องเทีย่วเชิงธรณีวทิยาในพืน้ที่
แหล่งมรดกธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

289 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนา
สภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม และบรรยากาศเมือง
ทีส่่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
ในพืน้ทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

290 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ไทยสู่
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยเูนสโก (UNESCO 
Creative Cities Network)”

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 (องค์การมหาชน)

291 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการ“การพัฒนายา่นการค้าเมืองเก่านครราชสีมา
เพือ่ยกระดับศักยภาพการท่องเทีย่วชุมชนเชิง
นวตักรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วย
ทุนทางวฒันธรรมและคุณค่าอัตลักษณ์พืน้ถิน่: จอม
พลถนนสายพหุวฒันธรรม”

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

292 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการท่องเทีย่วชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพือ่เชือ่มโยง
การท่องเทีย่ว 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

293 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการ “พัฒนาชุมชนท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์วฒันธรรมไทย CPOT เพือ่
การท่องเทีย่ว” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

294 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเทีย่ววฒันธรรมน า
ความสุขสู่ผู้สูงวยัในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

295 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมในบริเวณพืน้ทีชุ่ม่น้ าโลก

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

296 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

นวตักรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพืน้ทีม่รดก
วฒันธรรมชาติพันธุเ์พือ่การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่วชุมชน

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

297 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพือ่เข้าสู่การ
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยเูนสโก

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

298 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพือ่
สนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
ยเูนสโก

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

299 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

การพัฒนาพืน้ทีต้่นแบบเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัต
ลักษณ์ท้องถิน่เพือ่ผลักดันจังหวดัอุบลราชธานีเป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปะดนตรีของยเูนสโก

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

300 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการขับเคล่ือนและยกระดับความพร้อมของ
เมืองขอนแก่นให้ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นเมือง
สร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะ
พืน้บ้าน (Crafts and Folk Art)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

301 05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับฐานวฒันธรรมของเมืองและชุมชน
ท่องเทีย่วสร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าทอมือ สู่การ
อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมระดับนานาชาติยเูนสโก

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา

31



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

302 05 การท่องเทีย่ว 050103 สินค้าท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมได้รับการ
ขึน้ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิม่ขึน้

โครงการ “การขับเคล่ือนการท่องเทีย่วเชิงเกษตรสู่
การสร้างอัตลักษณ์ล้านนาสร้างสรรค์”

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

303 05 การท่องเทีย่ว 050103 สินค้าท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมได้รับการ
ขึน้ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิม่ขึน้

โครงการ “การออกแบบพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเงินของชุมชนหายยา เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ทางการแข่งขันและการขึน้ทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา”

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

304 05 การท่องเทีย่ว 050103 สินค้าท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมได้รับการ
ขึน้ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิม่ขึน้

การพัฒนาผู้ประกอบการนวตักรรมอาหารรายใหม่ 
(Innovative Food Startups) ด้วยแนวคิดการ
ท่องเทีย่วเชิงอาหารกินดีมีสุข (Well-being 
Gastronomy Tourism) สู่การขึน้ทะเบียนทรัพยสิ์น
ทางปัญญา

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย

305 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การจัดงาน Thailand Innovative Meetings 
Exchange (TIME) เพือ่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในการดึงงานประชุมนานาชาติ

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

306 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ โครงการการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) 
เคร่ืองหมายมาตรฐานการท่องเทีย่วไทย

กรมการท่องเทีย่ว

307 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ โครงการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมการท่องเทีย่ว

308 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมใน
เทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมการท่องเทีย่ว

309 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ โครงการแนะน าศักยภาพ ความพร้อมในการเป็น
แหล่งถ่ายท าภาพยนตร์ของประเทศไทยให้แก่ผู้ถ่าย
ท าภาพยนตร์ต่างประเทศ (Inbound Roadshow) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมการท่องเทีย่ว

310 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการ
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วคุณค่าสูง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

311 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงกีฬา ( Walk Run Fun 
Bike @ สระแก้ว)

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา 32



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

312 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ ขยายฐานตลาด และกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเทีย่ว
เพือ่พักผ่อนทัว่ไปกลุ่มตลาดกลาง-บน

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.)

313 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

314 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศูนยข์้อมูลกลางด้านการท่องเทีย่ว
ขนาดใหญ่

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

315 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจ
ชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

316 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี ประจ าปี 2567

การกีฬาแห่งประเทศไทย

317 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การแข่งขันกีฬาแห่งมวลชนระดับโลก (World Mass
 Participation Event) เพือ่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
กีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว

การกีฬาแห่งประเทศไทย

318 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในธรุกิจการจัดประชุม
และนิทรรศการด้วยแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์
และการเข้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มของผู้ประกอบการ
การท่องเทีย่วในพืน้ทีส่่งเสริมการพัฒนาเมือง
ศักยภาพไมซ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

319 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์แบบมุง่เป้าเพือ่เพิม่
ศักยภาพการแข่งขันส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (4 
CLUSTERS – 1 PLATFORM)

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

320 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การยกระดับการจัดงานเทศกาลนานาชาติเชิงธรุกิจ 
(International Business Festival)

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

321 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised 
Expo 2027/2028 ภายใต้ชือ่งาน EXPO 2028 - 
Phuket, Thailand

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

322 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การประมูลสิทธิก์ารเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลก พ.ศ. 2572 จังหวดันครราชสีมา

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ 33



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

323 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 
2569 จังหวดัอุดรธานี

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

324 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การเตรียมความพร้อมระดับพืน้ทีมุ่ง่สู่ งานเทศกาล
พืชสวนโลกระดับนานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 
ขับเคล่ือนด้วยไมซ์ภูมิภาค

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

325 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการจากฐาน
ทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิน่ทีม่ีศักยภาพของ
กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ ในเมืองไมซ์ไทย

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

326 05 การท่องเทีย่ว 050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ เพิม่ขึน้ การกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานแสดงสินค้า
ภายในประเทศระดับภูมิภาค-Regional Best Expo

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

327 05 การท่องเทีย่ว 050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติของไทย

โครงการ ระบบสนับสนุนการจัดเก็บและรายงานการ
จัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิต้ีและเมืองรองทีม่ี
ศักยภาพ เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 
(ICCA)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา

328 05 การท่องเทีย่ว 050301 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแ์ผนไทย เพิม่ขึน้

การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพและการแพทย์
ครบวงจร

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

329 05 การท่องเทีย่ว 050301 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแ์ผนไทย เพิม่ขึน้

โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่จากการท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพด้วยการแพทยแ์ผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพร

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

330 05 การท่องเทีย่ว 050301 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแ์ผนไทย เพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาและยกระดับการนวดไทย อัตลักษณ์
ไทย สร้างเศรษฐกิจชุมชน

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

331 05 การท่องเทีย่ว 050302 อันดับด้านรายได้การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย

ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพเกษตรปลอดสารพิษ ด้วยวถิีชีวติ
 NEWSTART (เร่ิมต้นชีวติใหม่)

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

332 05 การท่องเทีย่ว 050302 อันดับด้านรายได้การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย

โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาพครบ
วงจรด้วยนวตักรรมสู่การพัฒนาเมืองสุขภาพอัจฉริยะ
 (Wellness Smart City)

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

333 05 การท่องเทีย่ว 050302 อันดับด้านรายได้การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย

โครงการการประเมินแบ่งส่วนนักท่องเทีย่วเชิง
สุขภาพในอนาคตเพือ่ให้ผู้ประกอบการสามารถ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเทีย่วสุขภาพศักยภาพสูง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

334 05 การท่องเทีย่ว 050401 รายได้การท่องเทีย่วส าราญทางน้ า เพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่วเพือ่ส่งกิจกรรมการ
ท่องเทีย่วทางแม่น้ า ล าคลอง และล าธาร ในพืน้ที่
ต้นแบบ

กรมการท่องเทีย่ว

335 05 การท่องเทีย่ว 050401 รายได้การท่องเทีย่วส าราญทางน้ า เพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่วเรือส าราญภายใน
อนุภูมิภาค IMT-GT

กรมการท่องเทีย่ว

336 05 การท่องเทีย่ว 050401 รายได้การท่องเทีย่วส าราญทางน้ า เพิม่ขึน้ พัฒนาระบบการแพทยฉ์ุกเฉินทางน้ าและทะเล แบบ
บูรณาการเพือ่ความปลอดภัยในการท่องเทีย่วที่
ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้ในเขตพืน้ทีท่างน้ าและ
ทะเล ปีงบประมาณ 2567

สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

337 05 การท่องเทีย่ว 050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเทีย่วในประเทศไทยเพิม่ขึน้ ก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีอ่าวปอสนับสนุนการ
ท่องเทีย่ว ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต

กรมเจ้าท่า

338 05 การท่องเทีย่ว 050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเทีย่วในประเทศไทยเพิม่ขึน้ ก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีท่าเลนสนับสนุนการ
ท่องเทีย่ว ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวดักระบี่

กรมเจ้าท่า

339 05 การท่องเทีย่ว 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชือ่มต่อการเดินทางของ
นักท่องเทีย่วในภูมิภาคอาเซียน

การพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมอยา่งยัง่ยนื
 เพือ่ร้อยเรียงเร่ืองราวเชือ่มโยงอัตลักษณ์ร่วมของ
อาเซียน

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

340 05 การท่องเทีย่ว 050601 นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมาก
ขึน้

โครงการยกระดับการท่องเทีย่วเพือ่ความปลอดภัย
ด้านสุขภาพ ด้วยมาตรฐานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
ยคุวถิีใหม่

กรมอนามัย

341 05 การท่องเทีย่ว 050601 นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมาก
ขึน้

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารเพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเทีย่ว
ไทย

กรมอนามัย

342 05 การท่องเทีย่ว 050601 นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมาก
ขึน้

โครงการพัฒนาเมืองคุณภาพบริการท่องเทีย่ว 
(Quality Tourism Destination)

กรมการท่องเทีย่ว
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

343 05 การท่องเทีย่ว 050601 นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมาก
ขึน้

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการท่องเทีย่วเพือ่รองรับ
กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวมุสลิม (Muslim Friendly 
Tourism)

กรมการท่องเทีย่ว

344 05 การท่องเทีย่ว 050601 นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมาก
ขึน้

โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการ
ท่องเทีย่วไทย

กรมการท่องเทีย่ว

345 05 การท่องเทีย่ว 050601 นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมาก
ขึน้

โครงการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานเพือ่
แก้ไขปัญหานักท่องเทีย่ว

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

346 05 การท่องเทีย่ว 050601 นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมาก
ขึน้

โครงการ Smart Security Tourism องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

347 05 การท่องเทีย่ว 050602 โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึน้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเทีย่วสู่มาตรฐานอาเซียน

กรมการท่องเทีย่ว

348 05 การท่องเทีย่ว 050602 โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึน้

ก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการ
ท่องเทีย่วชายหาดชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี
 ระยะที ่1

กรมเจ้าท่า

349 05 การท่องเทีย่ว 050602 โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึน้

โครงการ "การท่องเทีย่วดิจิทัล (Digital Tourism)” ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

350 05 การท่องเทีย่ว 050602 โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึน้

โครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ าโขง นาคาวถิี ช่วง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที ่2) -พระธาตุพนม 
อ.เมือง,ธาตุพนม จ.มุกดาหาร,นครพนม

กรมทางหลวงชนบท

351 05 การท่องเทีย่ว 050602 โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึน้

โครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกแก่ผู้
เดินทาง (Ease of traveling) เพือ่เชือ่มโยงกับ 
Platform ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

352 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการ
การท่องเทีย่วแคมปิง้ค์และรถบ้าน (Camping and 
Recreational Vehicle Parks)

กรมการท่องเทีย่ว

353 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

การเพิม่ศักยภาพแก่โรงแรม/ทีพ่ัก และร้านอาหาร 
เพือ่มุง่สู่มาตรฐานการท่องเทีย่วคาร์บอนต่ า

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

354 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

Local “SMILES” สไตล์ยัง่ยนื: ยกระดับการ
ท่องเทีย่วชุมชนอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม

กรมการท่องเทีย่ว

355 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการท่องเทีย่วสี
เขียวต้นแบบ (Green Premium)

กรมการท่องเทีย่ว

356 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

โครงการส่งเสริมเส้นทางท่องเทีย่วลดคาร์บอน (Low
 Carbon Tourism)

กรมการท่องเทีย่ว

357 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายการท่องเทีย่วสีเขียว
ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) เพือ่
แก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
(Climate Change)"

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

358 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

โครงการศึกษาและสร้างต้นแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการจัดการของเสียทีเ่กิดจากกิจกรรม
การท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วขนาดเล็กและห่างไกล
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

359 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสุดยอดแหล่ง
ท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนืโลก (Green Destinations 
Top100) จังหวดัสุโขทัย

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

360 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

โครงการ ยกระดับความเป็นเลิศในการจัดกิจกรรม
และนวตักรรมบริการด้านการท่องเทีย่วเชิงนิเวศและ
ผจญภัยสู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา

361 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

การส่งเสริมให้องค์กรจัดการด้านการท่องเทีย่ว 
(Destination Management Organization: DMO)
 น ามาตรฐานการจัดการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(Sustainable Tourism Management Standard:
 STMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากลมาบริหาร
จัดการการท่องเทีย่วอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

362 05 การท่องเทีย่ว 050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนในแหล่ง
ท่องเทีย่วเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการรองรับความ
เส่ียงของระบบนิเวศการท่องเทีย่วจากเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยา่งยัง่ยนื

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

363 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060101 เมืองในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนา เพือ่กระจาย
ความเจริญและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

โครงการฟืน้ฟูเมืองชุมชนรามอินทรา การเคหะแห่งชาติ

364 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060101 เมืองในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนา เพือ่กระจาย
ความเจริญและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

โครงการ “การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มและการ
ประมวลผลสมรรถนะสูง เพือ่การบริหารจัดการน้ า
และเฝ้าระวงัน้ าท่วมภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

365 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060101 เมืองในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนา เพือ่กระจาย
ความเจริญและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

โครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตาม
ลักษณะภูมินิเวศของประเทศไทย สอดรับกับการ
ด ารงชีวติวถิีใหม่ (New Normal)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

366 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060101 เมืองในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนา เพือ่กระจาย
ความเจริญและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

โครงการสร้างนวตักรภูมิภาคและนักพัฒนาเมือง
นวตักรรม

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

367 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060101 เมืองในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนา เพือ่กระจาย
ความเจริญและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

โครงการ "SMART MOBILITY คาร์แชร่ิงเพือ่การ
เดินทางในจังหวดัระยอง"

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

368 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060201 เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษทีม่ี
ประสิทธภิาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพือ่
ลดมลพิษ สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

กรมอนามัย

369 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060201 เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษทีม่ี
ประสิทธภิาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน

โครงการ “เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติการพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม”

กรมควบคุมมลพิษ

370 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060201 เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษทีม่ี
ประสิทธภิาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน

ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน เพือ่เป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและจัดการส่ิงแวดล้อมของเมือง
อยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW to BCG model for Three 
Pillars of Sustainability)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

371 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060202 ความยัง่ยนืทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวฒันธรรม โครงการจัดท าผังพืน้ทีอ่นุรักษ์แหล่งศิลปกรรม 
ประเภทยา่นชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ พืน้ทีภ่าคกลาง
ตอนล่าง

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สอดคล้องกับ ศจพ.

372 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060202 ความยัง่ยนืทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวฒันธรรม โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศและแผนผังความ
เหมาะสมในการใช้พืน้ทีท่างภูมินิเวศในพืน้ทีภ่าค
กลาง เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

373 06 พืน้ทีแ่ละเมืองน่า
อยูอ่ัจฉริยะ

060202 ความยัง่ยนืทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวฒันธรรม โครงการจัดท าแผนผังภูมินิเวศการอนุรักษ์พืน้ที่
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติประเภทชายหาด ในพืน้ทีภ่าค
กลางและภาคตะวนัออก

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

374 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

โครงการศูนยท์ดสอบและพัฒนาเทคโนโลยขีนส่งและ
รถไฟความเร็วสูง

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

375 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชือ่มโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กรมประมง

376 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าทางถนนเพือ่ช่วยสนับสนุนและ
ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทาง
ถนนของประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบก

377 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

ค่าก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง
เรือเดินในแม่น้ าป่าสัก ระยะ 2 ตอนที ่4 จ.
พระนครศรีอยธุยา

กรมเจ้าท่า

378 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

ค่าก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง
เรือเดินในแม่น้ าป่าสัก ระยะ 2 ตอนที ่5 จ.
พระนครศรีอยธุยา

กรมเจ้าท่า

379 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

ค่าก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง
เรือเดินในแม่น้ าป่าสัก ระยะ 2 ตอนที ่6 จ.
พระนครศรีอยธุยา

กรมเจ้าท่า
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

380 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

ค่าก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง
เรือเดินในแม่น้ าป่าสัก ระยะ 2 ตอนที ่7 จ.
พระนครศรีอยธุยา

กรมเจ้าท่า

381 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

ค่าก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง
เรือเดินในแม่น้ าป่าสัก ระยะ 2 ตอนที ่8 จ.
พระนครศรีอยธุยา

กรมเจ้าท่า

382 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที ่6
 (อุบลราชธานี-สาละวนั)

กรมทางหลวง

383 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชือ่มโยงจังหวดั
อุดรธานี - บึงกาฬ

กรมทางหลวง

384 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

โครงการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมือง
ก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

กรมทางหลวงชนบท

385 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพด้านการผลิตและการ
ขนส่งของสหกรณ์เพือ่เป็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

386 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.11 - ทล.1 อ.
เมือง จ.ล าปาง

กรมทางหลวงชนบท

387 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

โครงการพัฒนาการวเิคราะห์และทดสอบระบบราง
รถไฟความเร็วสูง (ปี 67)

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

388 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพือ่รองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

389 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

โครงการพัฒนาระบบการควบคุมก ากับดูแลการ
ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน

กรมการขนส่งทางบก

390 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพือ่
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ห่วง
โซ่ความเยน็ (Cold Chain Logistics)

กรมการขนส่งทางบก

391 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง
หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวนัตก (บางบัวทอง – บางปะอิน)

กรมทางหลวง

392 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชือ่มทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน) - ทางหลวง
หมายเลข 32

กรมทางหลวง

393 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

จ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท าแผนดิจิทัล ประจ าปี 2567 – 
2570 และประเมินระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์

กรมท่าอากาศยาน

394 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

งานจ้างก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝ่ัง
ทะเลที ่ร่องน้ าท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อ าเภอ
เมืองระนอง จ.ระนอง

กรมเจ้าท่า

395 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070102 ประสิทธภิาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึน้

แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ 
สนามบินอูต่ะเภา

บริษัท วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด

396 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ขึน้ โครงการ “การจัดท าร่างมาตรฐานการตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงทางรถไฟทีม่ีความลาดชันช่วงสาย
เหนือ เฟส 2”

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

397 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ขึน้ มาตรการผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้
ครอบคลุมและเชือ่มโยงพืน้ทีท่ัว่ประเทศและรองรับ
การขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบได้อยา่งไร้รอยต่อ

กรมการขนส่งทางราง

398 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ขึน้ โครงการ “การส่งเสริมและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท่าเรือบกนครราชสีมาส าหรับยกระดับโครงสร้าง
พืน้ฐานสู่ศูนยก์ลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

399 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – 
หนองคาย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

400 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิม่ขึน้

จัดจ้างทีป่รึกษาเพือ่ด าเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและ
ควบคุมการติดต้ังระบบศูนยบ์ริหารจัดการรายได้
กลาง (Central Clearing House: CCH)

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

401 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิม่ขึน้

ซ้ือพร้อมติดต้ังระบบศูนยบ์ริหารจัดการรายได้กลาง 
(Central Clearing House: CCH)

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

402 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิม่ขึน้

การพัฒนารูปแบบการให้บริการระบบขนส่งมวลชน
สมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพือ่เพิม่การเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

403 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิม่ขึน้

เชือ่มโยงระบบขนส่งสาธารณะไร้รอยต่อสู่เมือง
อัจฉริยะ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

404 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070105 ผู้เสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง แพลตฟอร์มเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทางด้านการจราจร ในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ของต ารวจภูธรภาค 1 (Provincial Police Region 
1 Smart Traffic)

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

405 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070105 ผู้เสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โครงการขับเคล่ือนการป้องกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน
 โดยใช้ TSY Program: Thailand Safe Youth 
Program

กรมควบคุมโรค

406 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070105 ผู้เสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โครงการการจัดการระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน
นอกสถานพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุทางถนน

สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

407 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองด้านพลังงาน
สาขาขนส่งเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านพลังงานทีส่อดคล้องกับเทคโนโลยด้ีาน
พลังงานในอนาคต

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

408 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพิม่มากขึน้ ปรับปรุงประสิทธภิาพและเพิม่ก าลังผลิต โครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน
 จังหวดันราธวิาส

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

409 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพิม่มากขึน้ โครงการระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 - 
2580 (แผนพลังงานชาติ)”

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

410 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพิม่มากขึน้ ค่าควบคุมงานระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
พลังงานแสงอาทิตยบ์นทุน่ลอยกับพลังน้ าในพืน้ทีอ่่าง
เก็บน้ าเขือ่นบ้านพลวง (ระยะที ่1) 5 เมกะวตัต์ 
โครงการไฟฟ้าพลังน้ าคลองทุง่เพล ต าบลพลวง 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวดัจันทบุรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

411 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพิม่มากขึน้ ปรับปรุงประสิทธภิาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วย
ประทาว (เขือ่นล่าง) ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวดัชัยภูมิ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

412 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพิม่มากขึน้ ศึกษาราคาแนะน าส าหรับพัฒนาตลาดซ้ือขาย
เชือ้เพลิงชีวมวล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

413 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070203 ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่ความมัน่คงระบบไฟฟ้า ระยะที ่1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

414 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070203 ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึน้ ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมเพือ่รองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ด้านพลังงานตามกฎหมายส าหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

415 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี
ประสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยรีะบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมธรุกิจผู้
รวบรวมโหลดภาคเอกชนในเชิงพาณิชย ์รวมถึงการ
รวบรวมแหล่งพลังงานกระจายศูนยป์ระเภทยานยนต์
ไฟฟ้า ทีเ่หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR 
and EV Load Aggregator)

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

416 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี
ประสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยรีะบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวตั (Dynamic Pricing) 
เพือ่การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

417 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี
ประสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยรีะบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

418 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี
ประสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยรีะบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

โครงการพัฒนามาตรฐานการวดัพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย ์และคุณภาพไฟฟ้าระดับ
มาตรฐานอ้างอิงแห่งชาติเพือ่สนับสนุนโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านพลังงานของประเทศไทย

สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ (มว.)

419 07 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก
ขึน้

ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ไทยสู่สากล

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

420 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิต
และวเิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางในระดับ
อุตสาหกรรมเพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

421 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุ
ภัณฑ์อยา่งครบวงจร เพือ่ยกระดับวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs)

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

422 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการเร่งการจัดต้ังและขยายธรุกิจของ
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

423 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ไทยสู่ตลาดความงามโลก (THAILAND SMEs Step 
up to Worlds Beauty Market)

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

424 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตรด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาทีย่ัง่ยนื (BCG Model)”

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 (องค์การมหาชน)

425 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาสมรรถนะเพือ่สร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มยคุใหม่

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)

426 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนล้านนา สร้าง
มูลค่าทางการตลาด เชือ่มโยงเศรษฐกิจไทย

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ราชการบริหารส่วนกลาง)

427 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนสู่
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี

45



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

428 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพด้าน
การเกษตรสู่การเติบโตในภูมิภาคอาเซียน

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

429 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแห่งการประกอบการ 
(Startup Thailand League)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

430 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการต้นแบบการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบ
ครบวงจรเพือ่พัฒนาผู้ประกอบการยคุใหม่สู่
เศรษฐกิจมูลค่าสูง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

431 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โครงการ “ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม่ด้วย
ผลงานวจิัยและนวตักรรม”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

432 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยดิีจิทัลดีขึน้

ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย
ด้วยองค์ความรู้และนวตักรรม

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

433 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยดิีจิทัลดีขึน้

เพิม่ศักยภาพทางการค้า SME ด้วยเทคโนโลยยีคุ
ดิจิทัล

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

434 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยดิีจิทัลดีขึน้

สร้างโอกาสการตลาด เพิม่รายได้ธรุกิจบริการไทย กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

435 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยดิีจิทัลดีขึน้

โครงการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วสิาหกิจไทยด้วยดิจิทัล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

436 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยดิีจิทัลดีขึน้

พัฒนาทักษะผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่รองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

437 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยดิีจิทัลดีขึน้

โครงการ “ยกระดับองค์ความรู้ SMEs ไทยเพือ่ก้าว
เข้าสู่การด าเนินธรุกิจด้วย Digital Transformation”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

438 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080201 สินเชือ่ธรุกิจรายใหม่ทีไ่ม่ใช่รายใหญ่เฉล่ียต่อปีเพิม่ขึน้ โครงการค้ าประกันสินเชือ่ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที ่10 (โครงการและงบประมาณ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. โดยขณะนีย้งั
ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ซ่ึงจะมีการ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการในภายหลัง)

บรรษัทประกันสินเชือ่อุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

439 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080301 มูลค่าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิม่ขึน้ เพิม่ศักยภาพการค้าด้วย e-Commerce และ 
Metaverse

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

440 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080301 มูลค่าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิม่ขึน้ Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวตักรรมรักษ์
โลก

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

441 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080301 มูลค่าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิม่ขึน้ เพิม่ขีดความสามารถทางการตลาดด้วยพาณิชยดิ์จิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ

442 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080301 มูลค่าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิม่ขึน้ พัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนและวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME) เพือ่เตรียมความพร้อม
เข้าสู่โลกเสมือนจริง (Metaverse) ในพืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic 
Coridor: NEC

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

443 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศของประเทศไทยดีขึน้

โครงการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ SME 
เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหวา่งประเทศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

444 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศของประเทศไทยดีขึน้

เพิม่ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมให้
ผู้ประกอบการไทยยคุใหม่เพือ่ส่งเสริมการค้าระหวา่ง
ประเทศ

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

445 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศของประเทศไทยดีขึน้

โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรุกิจบริการศักยภาพ กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ

446 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศของประเทศไทยดีขึน้

ยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทย
สู่อาเซียน

สถาบันระหวา่งประเทศเพือ่การค้า
และการพัฒนา

447 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศของประเทศไทยดีขึน้

“โครงการพัฒนาธรุกิจและส่งเสริมการตลาดสาหรับ 
อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพของไทยเข้าสู่
ตลาดสากล"

ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์
 (องค์การมหาชน) (ศลช.)

448 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080303 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศของประเทศไทยดีขึน้

โครงการส่งเสริมการใช้สิทธปิระโยชน์ทางการค้าเพือ่
เพิม่มูลค่าส่งออก SMEs ไทย

กรมการค้าต่างประเทศ

449 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ีต่อวสิาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึน้

MSME Open Data Gateway II ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม

450 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ีต่อวสิาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึน้

โครงการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันและขยาย
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

451 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ีต่อวสิาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึน้

โครงการการประเมินศักยภาพด้านนวตักรรมเพือ่
การพัฒนาสู่ผู้ประกอบการฐานนวตักรรม 
(Innovation-based Enterprise - IBE)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

452 08 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ีต่อวสิาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึน้

โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูล
นวตักรรม (National Innovation Data Access 
Platform)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

453 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV 
proving ground ระยะที ่2

กรมวทิยาศาสตร์บริการ (วศ.)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

454 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล
ภายในพืน้ทีเ่ขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรม
ดิจิทัล (EECd)

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

455 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

ยกระดับประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วย
เทคโนโลยเีกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ ใน
พืน้ที ่EEC และพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออก

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

456 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

โครงการการพัฒนาแปลงต้นแบบและขยายผลการ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลังด้วยระบบ
การผลิตและเทคโนโลยสีมัยใหม่ เพือ่ตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมในเขตพืน้ที ่EEC

กรมวชิาการเกษตร

457 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย เพือ่
ป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในโรงงานในพืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

458 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา - 
แหลมฉบัง - ศรีราชา

การประปาส่วนภูมิภาค

459 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริการด้าน
การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ จังหวดัระยอง ภายใต้ BCG
 Model

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก

460 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

โครงการ “พัฒนาพืน้ทีร่องรับอุตสาหกรรมยานไร้
คนขับ ”

สถาบันเทคโนโลยปี้องกันประเทศ

461 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ราชการบริหารส่วนกลาง)

462 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงทีเ่ป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

463 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้

พัฒนายกระดับการให้บริการการแพทยฉ์ุกเฉินใน
พืน้ทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

464 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่
 3

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

465 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก ยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรมระบบอัตโนมัติและหุน่ยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

466 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

พัฒนาศักยภาพแรงงานในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (SEC)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

467 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

การวจิัยและพัฒนานวตักรรมสินค้าทีม่ีศักยภาพใน
ภาคใต้เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

468 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090202 การลงทุนในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิม่ขึน้ โครงการ “เขตส่งเสริมนวตักรรมยางพาราระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic 
Corridor of Rubber Innovation Special 
Economic: SECri)”

การยางแห่งประเทศไทย

469 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090203 เมืองในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ทีไ่ด้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยูม่ากขึน้

โครงการจัดท าแผนส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๕

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

470 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิม่ขึน้

โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรมการค้าต่างประเทศ

471 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิม่ขึน้ โครงการน าทีร่าชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กรมธนารักษ์

472 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

สถาบันวทิยาลัยชุมชน

473 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090303 เมืองในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทีไ่ด้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ากขึน้

โครงการพัฒนาการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพือ่
เมืองน่าอยูแ่ละประชาชนสุขภาพดีในพืน้ทีเ่ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

กรมอนามัย

474 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพือ่ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ (หอสมุดแห่งชาติ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจ าปี 2567

กรมศิลปากร

475 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมเพือ่
ประชาชนด้วย QR AR หรือ VR

กรมศิลปากร
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

476 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการ พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย: การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวตัถุทางวฒันธรรมของพิพิธภัณฑ์

กรมศิลปากร

477 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจดหมายเหตุเพือ่
ประชาชน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

478 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการระบบวเิคราะห์ข้อมูลมรดกศิลปวฒันธรรม 
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

479 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการศิลป์สร้างทางสุข ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

480 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการนวตักรรมระบบพฤติกรรมไทย ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

481 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

482 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางข้อมูลสารสนเทศ
ดิจิทัลด้านคุณธรรม

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
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483 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการสมัชชาคุณธรรม ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

484 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

ภูมิรู้ ภูมิธรรม สร้างต้นกล้าคนดี ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

485 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรม

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

486 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการส่ือสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

487 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการครอบครัวรักษ์วฒันธรรมไทย ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

488 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยเีกีย่วกับการ
บันทึกบัญชีครัวเรือน เพือ่พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที ่21 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
การสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีดี่

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี

489 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็น
พลเมืองดี

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
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490 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้

โครงการจัดฉายภาพยนตร์เพือ่ส่งเสริมการใช้
ภาพยนตร์เป็นส่ือแห่งการเรียนรู้

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

491 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิม่ขึน้

เพิม่ประสิทธภิาพระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่การ
ประชาสัมพันธภ์าครัฐเชิงรุก

กรมประชาสัมพันธ์

492 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิม่ขึน้

โครงการสนับสนุนทุนเพือ่พัฒนา และผลิตส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

493 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิม่ขึน้

โครงการด าเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และ
วทิยกุระจายเสียง

กรมประชาสัมพันธ์

494 10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิม่ขึน้

โครงการส ารวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

495 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110101 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวติแบบพอเพียงมากขึน้

โครงการการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพือ่การ
พัฒนาครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

496 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110101 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวติแบบพอเพียงมากขึน้

โครงการพัฒนาต่อยอด Thai Family Platform เพือ่
เพิม่ขีดความสามารถในการแก้ไขสารพันปัญหา
ครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

497 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110101 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวติแบบพอเพียงมากขึน้

โครงการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

498 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110101 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวติแบบพอเพียงมากขึน้

โครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

499 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110101 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวติแบบพอเพียงมากขึน้

แพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยคุ
ชีวติวถิีใหม่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

500 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110101 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวติแบบพอเพียงมากขึน้

โครงการพัฒนาจังหวดัต้นแบบ “ครอบครัวมัน่คง 
สังคมสุขภาพดี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

501 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัด้านสุขภาพ 
(4D)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ

กรมอนามัย

502 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการส่งเสริมการต้ังครรภ์และการเกิดอยา่งมี
คุณภาพ

กรมอนามัย

503 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต สู่
การลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเพือ่เด็กปฐมวยัไทย
เติบโตอยา่งเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวติทีดี่

กรมอนามัย

504 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการการป้องกันความพิการแต่ก าเนิดของเด็ก
แรกเกิด

กรมอนามัย

505 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการพัฒนาการจัดบริการแบบมีส่วนร่วม เท่า
เทียม และมีคุณภาพเพือ่สร้างรากฐานเด็กปฐมวยั
สุขภาพดี

กรมอนามัย

506 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที ่28 พ.ศ. 2564 เพือ่
คุณภาพชีวติหญิงต้ังครรภ์ไม่พร้อม

กรมอนามัย

507 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กปฐมวยัไทยสู่ความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ แบบบูรณาการไร้รอยต่อ 6 
กระทรวง

กรมอนามัย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

508 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559

กรมอนามัย

509 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการ
พัฒนาเด็กต้ังแต่ต้ังครรภ์จนถึงปฐมวยั

กรมอนามัย

510 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

ส่งเสริมทักษะการเล้ียงดูบุตรอยา่งมีคุณภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

511 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) ส านักงานสถิติแห่งชาติ

512 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กรมสุขภาพจิต สอดคล้องกับ ศจพ.

513 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ
เยาวชนในชุมชนในพืน้ทีโ่รงพยาบาลสมเด็จพระ
ยพุราช

กรมสุขภาพจิต สอดคล้องกับ ศจพ.

514 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ
เยาวชนในพืน้ทีโ่ครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิน่ทุรกันดาร ในพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

กรมสุขภาพจิต สอดคล้องกับ ศจพ.

515 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Change : เปล่ียน
เด็กไทยให้ Strong

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

516 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้

โครงการพัฒนาการด าเนินงานด้านเด็กปฐมวยัสู่
มาตรฐานสากล

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา

517 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพือ่การมี
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
ทีพ่ึงประสงค์ของวยัรุ่นและเยาวชนในยคุดิจิทัล

กรมอนามัย

518 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพือ่เด็กไทย
สุขภาพดีตามวถิีถัดไป (Next Normal)

กรมอนามัย

519 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที ่21 
ด้วย 4 H เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง

กรมอนามัย

520 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เด็กไทยสู่การ
เป็นประชากรคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยดิีจิทัล

กรมอนามัย

521 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่ม
เปราะบาง : การฟืน้ฟูและพัฒนาศักยภาพ สู่การ
สร้างพลังทางสังคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

522 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและ
เยาวชนเพือ่การพัฒนาในศตวรรษที ่21”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

523 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการพัฒนาการทดสอบวดัความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น (12-18 ป)ี 
ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน)

524 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการประเมินสมรรถนะการส่ือสารภาษาไทย 
ด้านการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และ การเขียนสรุป
ความ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน)

525 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการเสริมทักษะความรู้และนวตักรรมในศตวรรษ
ที ่21 ด้านพลังงานทดแทนบูรณาการร่วมกับเกษตร
อัจฉริยะแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ในจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

526 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

พัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเพือ่ลดสภาวะถดถอยจากการเรียนรู้ 
(learning loss)

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

527 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กรมการศาสนา

528 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

การพัฒนาทักษะวศิวกรรมหุน่ยนต์ให้กับประชากร
ทุกช่วงวยั

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ สอดคล้องกับ ศจพ.

529 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวติและดูแลปัญหา
สุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิต
ดิจิทัล

กรมสุขภาพจิต

530 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยดิีจิทัลเพือ่การเรียนรู้ใน
รูปแบบ podcast ส าหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
และขยายโอกาสในจังหวดัล าปางและล าพูน

มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง

531 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

ระบบนิเวศการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที ่
21 ส าหรับผู้เรียนยคุใหม่ สู่การพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาตลอดชีวติทีย่ัง่ยนื

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

58



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

532 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาส
ใหม่แห่งการเรียนรู้

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี

533 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการส่งเสริมเยาวชน ในการสร้างดาวเทียม 
CubeSat

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สอดคล้องกับ ศจพ.

534 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการ “มหานครแห่งการเรียนรู้บนเมตาเวร์ิส 
(OKMDV)”

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้

535 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการพลังใจจากโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน เพือ่
พัฒนาทักษะชีวติวยัรุ่นในเขตภาคอีสานตอนบน

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

536 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งในพืน้ที ่จ .
สกลนคร โดยการยกระดับศักยภาพเยาวชนและ
นักพัฒนาการเรียนรู้ให้มีทักษะในศตวรรษที ่21 ผ่าน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

สอดคล้องกับ ศจพ.

59



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

537 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการพัฒนาทักษะทีส่ าคัญในศตวรรษที ่21 
ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรมด้วย
กระบวนการสอนแบบท้าทายเป็นฐานร่วมกับสะเต็ม
ศึกษา (Integrated Challenge-Based Learning 
and STEM Education)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

สอดคล้องกับ ศจพ.

538 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคีในสถานศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

539 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาครูผู้สร้างการ
เปล่ียนแปลงเพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่
 21

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

540 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

541 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้

โครงการ “การสังเคราะห์งานวจิัยเกีย่วกับการจัด
การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลเพือ่
การศึกษา: การวเิคราะห์อภิมาน (Mata-analysis)”

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

542 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง กรมการจัดหางาน

543 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการสร้างงานเสริมอาชีพ Job Expo Thailand 
2024

กรมการจัดหางาน

544 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการ “ศึกษา วจิัย และจัดท าระบบฐานข้อมูล
ดัชนีเศรษฐกิจแรงงานและดัชนีความเชือ่มัน่ด้าน
แรงงานระดับภาค และระดับประเทศ”

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

545 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ Food Start
 up และนักศึกษา จบใหม่ เพือ่แก้ปัญหาผู้ตกงาน ไม่
มีรายได้ด้วยการพัฒนาทักษะสร้างก าลังคนด้าน
เทคนิคการประเมินอายกุารเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อาหารและการยดือายกุารเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในยคุ
วถิีใหม่เพือ่การส่งออก (Upskill-Reskill)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ สอดคล้องกับ ศจพ.

546 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการให้บริการด้านแรงงาน
ในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

547 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว
เปราะบางสู่ความยัง่ยนื

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

548 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการ“ออกแบบการท างานระบบโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนครบวงจรให้มีประสิทธภิาพผ่านการ
จ าลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (Virtual reality : VR) 
เชือ่มต่อกับการควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) 
และหุน่ยนต์ทีใ่ช้ในคลังสินค้า”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์

549 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการ“พัฒนาทักษะวชิาชีพชัน้สูงมุง่สู่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์

550 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการ“ผลิตผู้เชีย่วชาญด้านหุน่ยนต์อุตสาหกรรม
และระบบอัตโนมัติเพือ่ยกระดับช่างไทยให้มี
ศักยภาพปรับตัวและเรียนรู้ตามพลวตัของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์

551 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สอดคล้องกับ ศจพ.
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

552 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

เตรียมความพร้อมสู่การท างานของนักศึกษาและ
บัณฑิตพิการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

553 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการการพัฒนาทักษะแรงงานภาคเกษตรเพือ่
ยกระดับการผลิตและแปรรูปในพืน้ทีภ่าคเหนือ
ตอนบน

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

554 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการการใช้เทคโนโลยโีลกเสมือนจริงเพือ่ส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ส าหรับ S.M.A.R.T Nurses ใน
ศตวรรษที ่21 (The Use of Immersive 
Technology to Improve the Learning 
Potential of S.M.A.R.T Nurses in the 21st 
Century)

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

555 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

ก้าวสู่ชีวติใหม่จากเรือนจ าและทัณฑสถานสู่วยั
แรงงานทีม่ีศักยภาพในศตวรรษที ่21

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

556 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจ
ประชาชนวยัท างาน

กรมสุขภาพจิต
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

557 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

“การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธรุกิจการ
ท่องเทีย่วของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1” 
(Development of Online Training Courses to 
Promote English Proficiency in Tourism 
Business of People in Communities in Lower 
Central Provincial Cluster 1)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร

สอดคล้องกับ ศจพ.

558 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการจัดท าชุดฝึกอบรมและส่ือการเรียนรู้
ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ เพือ่พัฒนาก าลังคนให้
เข้าสู่ระบบคุณวฒิุวชิาชีพ

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)

559 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการการรับรองสมรรถนะแรงงานในสถาน
ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)

560 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการสนับสนุนก าลังแรงงานให้มีทักษะอาชีพด้วย
การรับรองมาตรฐานอาชีพ

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)

561 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

ศูนยก์ารเรียนรู้พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา

สอดคล้องกับ ศจพ.
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

562 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพเพือ่ยกระดับคุณภาพ
ก าลังแรงงานให้เป็นทีย่อมรับ

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)

563 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการ “แนวทางและรูปแบบการเพิม่พูนพัฒนา
ทักษะใหม่ให้บุคลากร (reskilling) และการเพิม่เติม
พัฒนาทักษะความรู้ใหม่ในความเชีย่วชาญเดิม 
(upskilling) เพือ่สนับสนุนการพลิกโฉมอุตสาหกรรม
และบริการอนาคตของประเทศ”

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

564 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการจัดต้ังแพลตฟอร์มอุทยานนวตักรรม 
เทคโนโลย ีและการสร้างก าลังคนด้านดิจิทัลเพือ่การ
พัฒนาพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา

สอดคล้องกับ ศจพ.

565 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการน าร่องบทเรียนทีใ่ช้ระบบการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรในการทบทวนหรือเพิม่
สมรรถนะของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมโดยใช้
อุตสาหกรรมอาหารเป็นต้นแบบ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

566 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้

โครงการ “พัฒนาแนวทางและส่งเสริมการเข้าถึง
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ”

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา

567 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมัน่คงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิม่ขึน้

โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เนือ่งในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2567

กรมอนามัย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

568 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมัน่คงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายแุละผู้มีภาวะพึง่พิงในเรือนจ า

กรมอนามัย

569 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมัน่คงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิม่ขึน้

โครงการผู้น าทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม

กรมอนามัย

570 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมัน่คงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีห่งอนาคตด้าน
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายเุพือ่เพิม่พูนทักษะความรอบรู้
ด้านสุขภาวะแบบครบวงจร

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

571 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมัน่คงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิม่ขึน้

การพัฒนาระบบการแพทยฉ์ุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ
กลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันและกระดูกสะโพกหักอยา่งไร้รอยต่อ
และบูรณาการในพืน้ที่

สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

572 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมัน่คงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิม่ขึน้

โครงการ “Learn and Earn: Happy Aging เรียนรู้
และสร้างงาน เพิม่คุณค่าผู้สูงวยั”

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต สอดคล้องกับ ศจพ.

573 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมัน่คงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพผู้สูงอายแุบบพึง่ตนเอง 
ในเขตบริการสุขภาพที ่8

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

574 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ

110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมัน่คงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิม่ขึน้

โครงการการสร้างกิจกรรมเชิงสังคมของผู้สูงอายโุดย
ใช้ภูมิปัญญาอีสาน 20 ชุมชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

575 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการวางแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
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โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

576 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

577 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับวถิีชีวติครูใน
ศตวรรษที ่21

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา

578 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่
เป็นมาตรฐานระดับชาติ (O-NET, I–NET, N-NET, 
B-NET, V-NET)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน)

579 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่บริการส่ือ
ดิจิทัลแบบอ่านง่าย (Easy read) ส าหรับนักเรียน
ออทิสติก นักเรียนทีบ่กพร่องทางสติปัญญา และ
นักเรียนทีบ่กพร่องทางการเรียนรู้

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

580 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital 
Item Bank) ส าหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน)

581 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงส่งเสริมการน าผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขัน้พืน้ฐานไปใช้เป็นเคร่ืองมือช่วย
ขับเคล่ือนการยกระดับการเรียนการสอน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน)

582 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลเชิง
สมรรถนะของผู้เรียนด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

583 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพือ่เพิม่สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ยคุใหม่ 
ผ่านระบบออนไลน์ “NIDTEP Learning Mall”

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

584 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

585 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการ “พัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data 
Ecosystem เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนบริหาร
จัดการด้านการศึกษาของประเทศไทย”

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

586 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันส่ือ
เพือ่รองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทย
 : ระยะที ่2

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

587 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูเพือ่ศิษยข์องโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที ่31 ตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิน่ทุรกันดารตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

588 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวชิาแบบบูรณา
การ โดยใช้ STEM ศึกษา เพือ่ยกระดับคุณภาพการ
สอนของครูในโรงเรียนชายขอบจังหวดัเชียงราย

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

589 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวดั
เชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคล่ือนด้วย
ชุมชน การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) เพือ่รองรับการ
เปล่ียนแปลงสู่ศตวรรษที ่21 ปีทีส่อง

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

590 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวชิา
และบริบทพืน้ที ่เพือ่สร้างความเป็นเลิศทางวชิาชีพครู

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

591 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

พัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนจริงส าหรับฝึก
ประสบการณ์วชิาขีพครู (Classroom Simulation)

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา

592 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

การพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่การ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยอียา่งมีคุณภาพ

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.)

593 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการการเชือ่มต่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
เพือ่ยกระดับทักษะภาษาไทย จากระดับชัน้อนุบาล 3
 สู่ระดับประถมศึกษาปีที ่1 ในสามจังหวดัชายแดนใต้
 ด้วยนวตักรรม ทวภิาษา

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

594 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูวทิยากรแกนน า
และครูเครือข่าย สควค. ให้สามารถขับเคล่ือนการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.)

595 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการขยายเครือข่ายการพัฒนาทักษะครูสอนไม่
ตรงสาขาโรงเรียนจังหวดัชายแดนภาคใต้

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

596 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกแบบบูรณาการกระบวนการวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

597 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้าน
การเกษตรอาหาร

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี

598 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการสร้างครูนวตักรทางสังคม ต่อยอดภูมิปัญญา
และทุนทางวฒันธรรมในเขตเมืองเก่านครเขลางค์
เพือ่การจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านความรู้ Hard 
Skills และทักษะทางอารมณ์ Soft Skills

มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง

599 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการสอนของ
ครูกลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีระดับชัน้มัธยมศึกษาในพืน้ที ่8 จังหวดั 
ภาคเหนือตอนบน

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

600 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

การพัฒนาระบบประเมินทักษะเมตาคอคนิชันผ่าน
ดิจิทัลเพือ่ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติของนักเรียนไทย

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

601 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กร เพือ่สนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

602 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับให้
ได้รับคุณวฒิุวชิาชีพและมีงานท า

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การ
มหาชน)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

603 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้วยการจัดการศึกษา
ฐานสมรรถนะ (Competence-Based Education :
 CBE) เพือ่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

604 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยไซเบอร์ไทย เพือ่การ
จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย และ
นวตักรรม

605 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการ "การพัฒนาระบบคิดและทักษะการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการของคนทุกช่วงวยัส าหรับศตวรรษที ่21"

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

606 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ 
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที ่21

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

607 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
อาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

608 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วถิีใหม่ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริง Virtual Reality สู่โลกเสมือนกับการ
เรียนรู้ทีไ่ร้ขีดจ ากัด (Metaverse)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน

609 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวชิาการในโรงเรียน
เครือข่ายทางวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2567

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

610 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

(โครงการส าคัญ 2567) การพัฒนาสมรรถนะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนขัน้พืน้ฐานด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม สู่การเป็น
พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที ่21 และลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษาในพืน้ทีภู่มิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย

มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง

611 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาคนไทยส าหรับโลกยคุใหม่: การ
พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของผู้เรียนทุกช่วงวยัสู่
การปฏิบัติทีส่อดคล้องกับบริบทเชิงพืน้ที่

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา

612 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการพัฒนาเครือข่ายเชิงพืน้ทีเ่พือ่การพัฒนา
สมรรถนะครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา

613 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่
 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชีวติดี
ขึน้

โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยดิีจิทัล

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา

614 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้และส่ือสารดารา
ศาสตร์สู่สังคมไทย

สถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สดร.)

615 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

67. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามพหุปัญญาของผู้เรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

616 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

พัฒนาครูเสมือนจริงผู้น าต้นแบบด้านพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพและการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา (Virtual Influencers)

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

617 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

โครงการห้องเรียนกีฬา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน

618 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วทิยาลัยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วทิยาศาสตร์ชัน้น าของชาติ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน

619 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

คุณภาพการบูรณาการข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนทีม่ี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาเชือ่มโยงการ
จัดการศึกษาภายใต้ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
ของกระทรวงศึกษาธกิาร

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

620 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพือ่ส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

621 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

เสริมสร้างพหุปัญญาภายใต้ระบบนิเวศการศึกษาบน
ฐานข้อมูลระดับพืน้ที่

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

622 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึน้

การพัฒนาความสามารถของครูในการน าพหุปัญญา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วจิัยเป็นฐาน

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

623 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับเขต
สุขภาพ/สาธารณสุขจังหวดัและโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ./กทม.)

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

624 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการ “ไทยรอบรู้” (Health Literate Thailand) กรมอนามัย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

625 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการสร้างสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก (Oral
 health literate societies)

กรมอนามัย

626 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการขับเคล้่ือนมาตรการและนโยบายสร้างความ
รอบรู้ให้คนไทยมีสุขภาพดีวถิีใหม่

กรมอนามัย

627 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วย Digital
 health literacy

กรมอนามัย

628 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการพัฒนาสมาร์ท อย. เพือ่ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีผ่่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Oryor for Health 
Products Safety in e-Commerce)

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

629 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการเวลเนสชุมชนฐาน BCG มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

630 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการ
จมน้ าในกลุ่มเด็กวยัเรียน

กรมควบคุมโรค สอดคล้องกับ ศจพ.

631 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

สานพลังเพือ่เด็กใต้ฟันดีวถิีเครือข่ายและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

632 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ทางเพศเพือ่การป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ในวยัรุ่น จังหวดัเชียงราย

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

633 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการติดอาวธุทางปัญญาเพือ่เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้สูงวยัในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

634 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่
ประชาชน

กรมสุขภาพจิต

635 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการพัฒนาระบบบริการส่ือสารสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

636 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

โครงการพัฒนาแพคเกจเฝ้าระวงัสุขภาพ เพือ่ป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ

กรมควบคุมโรค

637 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึน้ โครงการชุมชนน่าอยู ่สู่ประชาชนสุขภาพดี 
(Healthier Communities)

กรมอนามัย

638 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิน่สุขภาวะ กรมอนามัย

639 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึน้ โครงการป้องกันการจมน้ าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ภายใต้ยทุธศาสตร์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)

กรมควบคุมโรค

640 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการปัญหา
สุขภาพชุมชนแบบพึง่พาตนเอง เพือ่เสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะทีดี่อยา่งยัง่ยนื

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

641 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพือ่เสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะทีดี่

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

642 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

แพลตฟอร์มการแพทยแ์ม่นย าแบบบูรณาการ เพือ่
การป้องกัน วนิิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน 
(Integrated precision medicine platform for 
prevention, diagnosis and treatment of 
diabetes

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

643 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการเสริมสร้างการดูแลผู้สูงอายรุะยะกลาง : 
บูรณาการระบบบริการแบบไร้รอยต่อจาก
โรงพยาบาลสู่ชุมชนพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

644 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการศูนยค์วามเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

645 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนาการผ่าตัดแบบไม่ต้องพักฟืน้ใน
โรงพยาบาล หรือ One Day Surgery (ODS)

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

646 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการ “พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภาพตลอด Supply chain เพือ่สร้างเสริมความ
มัน่คงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอยา่งยัง่ยนื”

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

647 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

การพัฒนาการวเิคราะห์โปรตีนเพือ่การแพทยแ์ม่นย า
และจ าเพาะ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

648 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต

649 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชทีม่ีพฤติกรรม
ความรุนแรงในสังคม

กรมสุขภาพจิต

650 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการรักษาพยาบาล
และเพิม่ศักยภาพในการผลิตเซลล์บ าบัดเพือ่การ
เข้าถึงการรักษาด้วยนวตักรรมเซลล์ภูมิคุ้มกันบ าบัดที่
ทันสมัยได้มาตรฐานส าหรับผู้ป่วยมะเร็งในระบบเลือด

สภากาชาดไทย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

651 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการแก้ไขปัญหาวกิฤตสุขภาพจิตในพืน้ทีจ่ังหวดั
ชายแดนใต้

กรมสุขภาพจิต

652 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเพือ่
เสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชากรกลุ่มเส่ียงต่อการฆ่า
ตัวตาย

กรมสุขภาพจิต

653 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงัการฆ่าตัวตายในผู้ป่วย
ทีม่ีความผิดปกติจากแอลกอฮอล์และผู้ได้รับ
ผลกระทบ

กรมสุขภาพจิต

654 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร และ
สร้างการยอมรับและความเชือ่มัน่ของยาสมุนไพร

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

655 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนากฎหมายเพือ่ขับเคล่ือนอุตสาหกรรม
ยาให้สมดุลกับชีวติวถิีใหม่

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

656 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนานวตักรรมสารทดแทนกระดูกเพือ่
เพิม่ศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและทัน
ตกรรม ส าหรับใช้ในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์และ
ทันตกรรม

สภากาชาดไทย

657 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการการขยายการเข้าถึงการคัดกรองโรคมะเร็ง
และโรคหัวใจด้วยเคร่ืองมือพิเศษในรูปแบบการร่วม
จ่ายของประชาชน

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

658 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการดิจิทัลเชิงรุกระดับชาติ ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยพาร์กินสัน เพือ่เป็นต้นแบบของการ ป้องกัน
และชะลอความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ใน
ประเทศไทย ‘Flipping the Paradigm of 
Parkinson's Disease: A Model of National 'Eat, 
Move, Sleep' Digital Interventions to Prevent 
or Slow a Rise of Non-Communicable 
Diseases in Thailand'

สภากาชาดไทย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

659 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

ศูนยน์วตักรรมและการผลิตยาชีววตัถุและยา
ปราศจากเชือ้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพือ่
ความมัน่คงทางด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขของ
ประเทศ

สภากาชาดไทย

660 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

เสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิต
ยาชีววตัถุและยาปราศจากเชือ้ สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย เพือ่ความมัน่คงทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ

สภากาชาดไทย

661 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนารูปแบบบริการเพือ่เพิม่ศักยภาพ การ
จัดบริการทางการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

662 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการเพิม่ศักยภาพและเพิม่มาตรฐานการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีภาวะหายใจและหัวใจ
ล้มเหลวให้เข้าถึงการรักษาด้วยเคร่ืองพยงุปอดและ
หัวใจ และมีความปลอดภัยสูงสุด

สภากาชาดไทย

663 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึน้

โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิงนวตักรรมการ
บริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่้าน/ชุมชน รวมถึง
ระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, tele pharmacy, telenursing, 
video call และระบบบริการของทีมแพทยป์ระจ า
ครอบครัว

กรมการแพทย์

664 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง พัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินให้ครอบคลุม
ทุกพืน้ทีเ่พือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อยา่งเท่า
เทียม ทันท่วงที เพือ่ลดอัตราการเสียชีวติและความ
พิการ

สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

665 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึน้

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถต่อการปรับตัว
ด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมอนามัย

666 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึน้

“ การผลิตวคัซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส” 
(โครงการต่อเนือ่งปีที ่2)

สภากาชาดไทย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

667 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึน้

โครงการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุขด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(Public Health Laboratory)

กรมควบคุมโรค

668 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึน้

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง เฝ้าระวงั ป้องกัน ตรวจจับโรคและภัย
สุขภาพและจัดการความเส่ียงด้านสาธารณสุข
ระหวา่งประเทศแบบบูรณาการ

กรมควบคุมโรค

669 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึน้

โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขเพือ่เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
จากโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรคระบาด เขต
สุขภาพ 12

กรมควบคุมโรค

670 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีดี่

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึน้

โครงการคนไทยปลอดภัย ร่วมใจ เตรียมพร้อมรับมือ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณภัยและสาธารณภัย

สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

671 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพือ่
เด็กวยัเรียนวยัรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

กรมอนามัย

672 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

โครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน
 และประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาวะทีดี่

มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

673 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และ
นันทนาการให้กลายเป็นวถิีชีวติด้วยรูปแบบกิจกรรม
การละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทย

มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

674 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

โครงการ “พัฒนาแพลตฟอร์มเชือ่มโยงและบูรณา
การข้อมูลสถิติการออกก าลังกายและ การเล่นกีฬา
ของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE :
 CCC)” ระยะที ่2

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

675 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและรูปแบบการบริหารจัดการ
ด้านการแพทยฉ์ุกเฉินส าหรับการแข่งขันกีฬาอยา่ง
ปลอดภัย ระดับชาติในประเทศไทย

สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

676 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

ฮีโร่สอนน้อง Sport Idol Clinic 2567 กรมพลศึกษา
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

677 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

คลินิกการกีฬาเคล่ือนทีเ่พือ่เสริมสร้างสุขภาพดีของ
ประชาชน

กรมพลศึกษา

678 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

ศูนยน์ันทนาการเติมฝัน ปันสุข สู่ภูมิภาค กรมพลศึกษา

679 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

โรงเรียนต้นแบบวถิีนันทนาการ (Recreation 
School Model)

กรมพลศึกษา

680 14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง องค์ความรู้ และ
แพลตฟอร์มการประมวลผลด้านส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาอยา่งมีประสิทธภิาพตามแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกีฬา

681 14 ศักยภาพการกีฬา 140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ และการจัดประชุมระดับนานาชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

682 14 ศักยภาพการกีฬา 140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

ส่งเสริม สนับสนุน เงินอุดหนุนการบริหารงาน
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

683 14 ศักยภาพการกีฬา 140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิม่ขึน้

โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

684 14 ศักยภาพการกีฬา 140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

685 14 ศักยภาพการกีฬา 140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิม่ขึน้

พัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาเพือ่
ยกระดับการกีฬาขัน้พืน้ฐานและมวลชน

กรมพลศึกษา

686 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการสร้างระบบบริหารจัดการงานอาสาสมัคร
ของประเทศไทย

กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

687 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยใ์นประเทศลุ่มน้ าโขง

กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

688 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการ อพม. พลังทางสังคม สร้างรอยยิม้ให้
ประชาชน

กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

689 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการ “ขับเคล่ือนงานเพือ่ขจัดปัญหาความรุนแรง
ต่อสตรีในสังคม”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

690 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

การพัฒนาแนวปฏิบัติวา่ด้วยการขจัดอคติทางเพศใน
ระบบการศึกษาของอาเซียน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

691 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลง กรมการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับ ศจพ.

692 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน

693 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิน่สู่
ความมัน่คงของมนุษยต์ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยระบบข้อมูล TP Map และข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)

694 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชุมชนบนพืน้ทีสู่งในขับเคล่ือนการพัฒนาตนเองและ
ชุมชนบนพืน้ทีสู่งอยา่งยัง่ยนื

สถาบันวจิัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง 
(องค์การมหาชน)

695 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

การพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชนต้นแบบสู่การ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที ่21 บนฐานกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมระหวา่งภาคีเครือข่ายใน
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

696 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

พัฒนากลุ่มชุมชนสตรียคุใหม่ในเขต 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต้

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

697 15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มรดกทางวฒันธรรมในการ
ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวติและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต าบลแม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย สอดคล้องกับ ศจพ.

698 15 พลังทางสังคม 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายเุพือ่ให้สูง
วยัอยา่งมีคุณภาพเพิม่ขึน้

โครงการเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการเชิงรุก 
ส าหรับประชากรวยัท างานและผู้สูงอาย ุเพือ่การมี
สุขภาวะทีดี่อยา่งยัง่ยนื

กรมอนามัย

699 15 พลังทางสังคม 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายเุพือ่ให้สูง
วยัอยา่งมีคุณภาพเพิม่ขึน้

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง
ปากกลุ่มวยัท างาน

กรมอนามัย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

700 15 พลังทางสังคม 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายเุพือ่ให้สูง
วยัอยา่งมีคุณภาพเพิม่ขึน้

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพือ่เป็นผู้สูงวยัทีม่ี
คุณค่าและมีความสุข

กรมสุขภาพจิต

701 15 พลังทางสังคม 150202 ผู้สูงอายมุีความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายดุ้านสุขภาพภายใต้
ชุมชนทีเ่ป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

กรมอนามัย

702 15 พลังทางสังคม 150202 ผู้สูงอายมุีความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอาย ุชะลอ
ชรา ชีวายนืยาว

กรมอนามัย

703 15 พลังทางสังคม 150202 ผู้สูงอายมุีความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายทุีม่ี
ภาวะพึง่พิงทีบ่้านและชุมชน

กรมอนามัย

704 15 พลังทางสังคม 150202 ผู้สูงอายมุีความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายใุห้เหมาะสมและปลอดภัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ ศจพ.

705 15 พลังทางสังคม 150202 ผู้สูงอายมุีความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง โครงการพัฒนานวตักรรมการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวติทีดี่ด้วยการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยผ์สมผสาน

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

706 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

707 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ

708 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2567

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

709 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer)

กรมการข้าว

710 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหม กรมหม่อนไหม

711 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่แก้ไขปัญหา
ทีดิ่นท ากินของเกษตรกร

กรมประมง

712 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่แก้ไขปัญหา
ทีดิ่นท ากินของเกษตรกร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

713 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการ “พัฒนาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายผ้าไทย
ร่วมสมัย”

ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

714 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาเครือข่ายเพือ่สร้างระบบนิเวศ
นวตักรรมในระดับชุมชน

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
 วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม
แห่งชาติ (สอวช.)

715 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการ “โครงการส่งเสริมการออกแบบลายผ้า
ตามอัตลักษณ์จังหวดัร้อยเอ็ด”

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

716 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการ “การพัฒนายกระดับธรุกิจร้านอาหารให้มี
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข”

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

717 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการการเพิม่ศักยภาพด้านการแข่งขันของกลุ่ม
เกษตรกรปลอดสารพิษ/เกษตรอินทรียแ์ละ
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรียใ์นจังหวดัล าปาง-ล าพูน
ด้วยการประยกุต์ใช้องค์ความรู้จากงานวจิัยและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง

718 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการยกระดับและเพิม่มูลค่าการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากอ้อยอินทรียแ์บบครบวงจร ภายใต้การ
ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

719 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกร
ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรียภ์ายใต้การ
ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เกษตรกรรมยัง่ยนื

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

720 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม
การเกษตรครบวงจรเพือ่ส่งเสริมการเกษตรและการ
แปรรูปสร้างมูลค่าในพืน้ทีจ่ังหวดัพิษณุโลกและสุโขทัย

มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

721 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

ปัน้ดินสู่ดาว: การสร้างนวตักรรมจากเศรษฐกิจฐาน
รากโดยผู้น าชุมชน

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

722 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาและสร้างเครือข่าย
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาชีพประมง
พืน้บ้าน ในลุ่มน้ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

723 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการการยกระดับทักษะและความรู้ของคนใน
ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก และการขับเคล่ือนวสิาหกิจ
ชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

724 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการเพิม่มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากผ่านการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ทีไ่ด้มาตรฐาน
ระดับสากล

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

725 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก โดยการใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการใช้แพลทฟอร์มออนไลน์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

726 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการการเพิม่ศักยภาพการเล้ียงปลาในบ่อดินตาม
มาตรฐานการเล้ียงสัตวน์้ าแบบเหมาะสมและแม่นย า
โดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมสมัยใหม่

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

727 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากด้วย Brand Storytelling

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

728 16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ขึน้

โครงการยกระดับเศรษกิจฐานรากระดับชุมชน ด้วย
เทคโนโลย ีดิจิทัล และนวตักรรม

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ราชการบริหารส่วนกลาง)

729 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

เชือ่มโยงการค้าอนุภูมิภาคเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากอยา่งมัน่คง ภาคเหนือ

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

730 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

ส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้ เชือ่มโยงการค้า
โลก ปี 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

731 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

สร้างโอกาสตลาดออนไลน์ เพิม่รายได้ธรุกิจฐานราก
ในยคุ Metaverse

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

732 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

ส่งเสริมกระจายสินค้าพืน้ถิน่ไทยสู่ตลาด กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

733 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กรมปศุสัตว์

734 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

735 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ
กลไกขับเคล่ือน OTOP

กรมการพัฒนาชุมชน

736 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด กรมการพัฒนาชุมชน

737 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปรรูป
สินค้าเกษตรและสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพือ่
การส่งออก ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทัง้กระบวนการต้ังแต่
 ต้นทาง กลางทางและปลายทาง”

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

738 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบัน
เกษตรกรและสมาชิก

กรมส่งเสริมสหกรณ์

739 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจฐานรากกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนวถิีฝ่ังโขงรองรับรถไฟ จีน-ลาว

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

740 16 เศรษฐกิจฐานราก 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

โครงการชาไทยสู่ชาโลกพัฒนาการผลิตชาจากสาร
สกัดสมุนไพรไทยและยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพือ่
การส่งออก Primary GMP ในพืน้ที ่5 จังหวดั 
รองรับมหกรรมพืชสวนโลก พร้อมสร้างช่องทาง
การตลาดภายในและต่างประเทศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ ศจพ.

741 16 เศรษฐกิจฐานราก 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนีสิ้นได้มีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพือ่การ
เข้าถึงแหล่งุทนของประชาชนในชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

742 16 เศรษฐกิจฐานราก 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนีสิ้นได้มีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นครัวเรือนของประชาชน 
โดยทุนชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

743 16 เศรษฐกิจฐานราก 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนีสิ้นได้มีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนอยา่ง
เบ็ดเสร็จและแม่นย า

มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

744 16 เศรษฐกิจฐานราก 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนีสิ้นได้มีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง

โครงการ Debt-free One Stop Service แนว
ทางการแก้หนีท้ีย่ัง่ยนื

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

745 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ
แต่ละกลุ่มวยัและอนามัยส่ิงแวดล้อม ส าหรับกลุ่ม
เปราะบางและด้อยโอกาสของสังคม

กรมอนามัย

746 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการ “ยกระดับการพัฒนาสุขภาพเด็กและ
ประชาชนในพืน้ทีภู่ฟ้าพัฒนา” หน่วยงาน ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

กรมอนามัย

747 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการเพือ่
เพิม่คุณภาพชีวติของแรงงานนอกระบบ

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

748 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบโดย
เครือข่ายชุมชนผ่านการขึน้ทะเบียนและสมัคร
สมาชิกกองทุน

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

749 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการ พม. ผนึกก าลังพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เปราะบางสู่คุณภาพชีวติทีดี่กวา่

กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

750 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กเชิงรุกทีค่รอบคลุม
และเชือ่มโยงกลไกในทุกระดับ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับ ศจพ.

751 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบสวสัดิการส าหรับเด็กและ
ครอบครัวทีมุ่ง่เน้นกลไกการท างานเชิงรุกและเชิง
ป้องกัน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับ ศจพ.

752 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

รวมพลังชายแดนใต้ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

753 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการคุ้มครองสวสัดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึง
สิทธคินพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

754 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ 
ประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

755 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการ Smart Consumer ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

756 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้มีรายได้น้อยใน
เมืองและชนบท

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)

757 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้

Empowering Ethnic Health Equity at the 
Borders

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

758 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้

โครงการจัดท าดัชนีชีว้ดัคุณภาพชีวติแรงงานนอก
ระบบ

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

759 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจ
เพิม่มูลค่า (BCG and Traditional Attractions)”

กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

760 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพือ่บริหารสวสัดิการสังคม

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

761 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็กกลุ่มชนชาติพันธุช์ายขอบ

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

762 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้

โครงการ Rebrand การฟืน้ฟูสมรรถภาพจิตเวชด้วย 
Recovery Model ผ่านกลไกการจ้างงานคนพิการ
ทางจิต ในระดับประเทศ

กรมสุขภาพจิต
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763 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้

โครงการ “การพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลบุคคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบียนใน
เขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

764 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพือ่เชือ่มต่อแลกเปล่ียนข้อมูลของระบบ
การแพทยฉ์ุกเฉิน

สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ

765 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารสัตวด้์วยแมลงทหาร
เสือสู่สัตวเ์ศรษฐกิจใหม่เพือ่ความมัน่คงทางอาหาร
อยา่งยัง่ยนื

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

766 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพและขยายเชือ่มต่อ
เครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย : ข้อมูลทรัพยากรพันธกุรรม

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

767 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม ระยะที ่๓ 
นวตักรรมข้อมูลเพือ่การจัดการและประมวลผลดัชนี
สมรรถนะส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

768 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจคาร์บอน
ต่ า ตามนโยบาย BCG

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

769 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอยา่ง
ยัง่ยนืด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

770 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการยกระดับสถานประกอบการสู่ความยัง่ยนื 
ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular 
Economy: CE)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

771 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพและส่งเสริมเศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) ด้วยการใช้ผลพลอยได้
และวสัดุเหลือใช้ในพืน้ทีเ่ขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
(EEC)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก
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กับ ศจพ.

772 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารสู่การด าเนิน
ธรุกิจอยา่งยัง่ยนืตามแนวทาง BCG (ต่อเนือ่งจาก
โครงการขับเคล่ือนการผลิตอาหารอยา่งยัง่ยนืตาม
แนวคิด BCG Model : การลด Food Loss และ 
Food Waste ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

สถาบันอาหาร

773 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการพัฒนานวตักรรมการก าจัดจอกหูหนูยกัษ์
แบบมีส่วนร่วม

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี

774 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมภูมิภาค ให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิด BCG

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ราชการบริหารส่วนกลาง)

775 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการพัฒนาพืน้ทีเ่ป็นต้นแบบการท่องเทีย่วอยา่ง
ยัง่ยนืตามมาตรฐาน Green Destination

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

776 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ โครงการศึกษาแนวทาง กลไก และ
กระบวนการพัฒนานโยบายการจัดท า มาตรการ
ทางการเงินการคลัง และการลงทุนจากอุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วเนือ่ง เพือ่พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนืในพืน้ทีพ่ิเศษ

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษ
เพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน)

777 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยนืสูงขึน้ เสริมสร้างศักยภาพพันธมิตรการค้าสีเขียว
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุง่ห่มในกลุ่มประเทศ
ความร่วมมือ ACMECs

สถาบันระหวา่งประเทศเพือ่การค้า
และการพัฒนา

778 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการต้นแบบการอนุรักษ์และฟืน้ฟูถิน่ทีอ่าศัยเพือ่
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อยา่งยัง่ยนืในพืน้ทีส่งวนชีวมณฑลสะแก
ราช (ปี 67)

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

779 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการ “หยดุยัง้และป้องกันการบุกรุกพืน้ทีป่่า
อนุรักษ์อยา่งมีส่วนร่วม”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และ
พันธุพ์ืช
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กับ ศจพ.

780 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการการก าหนดพืน้ทีต้่นน้ าล าธารของประเทศ
ไทย แนวทาง มาตรการ อนุรักษ์และฟืน้ฟู

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

781 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิม่พืน้ทีสี่เขียว กรมป่าไม้

782 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการบริหารจัดการทีดิ่นเพือ่แก้ไขปัญหาราษฎรใน
เขตป่าอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และ
พันธุพ์ืช

783 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ฟืน้ฟู
พันธุพ์ืชใกล้สูญพันธ ์พันธุพ์ืชทีถู่กคุกคาม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

784 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพกลไกและเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรพันธุพ์ืชในประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

785 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ การเสริมสร้างวสิาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
เกษตรรายยอ่ยปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วเพือ่ส่งเสริม
เศรษฐกิจสีเขียว

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

786 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ สร้างพืน้ทีสี่เขียวและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสู่ความเป็น "
เมืองส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื"

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

787 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG 
Model) สู่การพัฒนาทีย่ัง่ยนืในระดับพืน้ที่

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สอดคล้องกับ ศจพ.

788 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยบูรณาการ
อากาศยานกับภาคพืน้ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2567

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

789 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการปฏิบัติการบินบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

790 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเทคโนโลยี
ด้านการบิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

791 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180102 พืน้ทีสี่เขียวทุกประเภทเพิม่ขึน้ โครงการการขับเคล่ือนการท่องเทีย่วอยา่งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีขึน้ พืน้ทีน่ าร่อง
นครชัยบุรินทร์มหานครแห่งอีสาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

792 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ ประเมินความเส่ียงของพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลต่อการ
เพิม่ขึน้ของระดับน้ าทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

793 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ โครงการส ารวจสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณ
กองหินใต้น้ าของประเทศไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

794 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ โครงการ “ระบบเฝ้าระวงัและเตือนภัยคุณภาพน้ า
ทะเล เพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังอยา่งยัง่ยนื”

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

795 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ ส ารวจธรณีวทิยาเพือ่การบริหารจัดการทางทะเลและ
ชายฝ่ัง

กรมทรัพยากรธรณี

796 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ วจิัยโครงสร้าง เทคโนโลย ีและนวตักรรมการป้องกัน
 ฟืน้ฟูการกัดเซาะชายฝ่ัง เพือ่สร้างความสมบูรณ์ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศชายฝ่ัง

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

797 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า
ในทะเลอยา่งยัง่ยนื

กรมประมง
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

798 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล กรมประมง

799 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพระบบติดตาม 
เฝ้าระวงั คาดการณ์ และประเมินผลกระทบจาก
คราบน้ ามันในทะเล ด้วยเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ
และปัญญาประดิษฐ์

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

800 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง โครงการปรับปรุงแบบจ าลองภูมิอากาศด้วยแอป
พลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพือ่ประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวทิยา

801 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการคาร์บอนเครดิตในประเทศและต่างประเทศ

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

802 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง เพิม่ขีดความสามารถในการจัดการภาวะวกิฤตด้าน
ธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

803 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ส่ือสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงการ
สร้างมูลค่าจากโครงการคาร์บอนเครดิต กิจกรรมลด
โลกร้อน เพือ่มุง่สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธเิป็น
ศูนย ์(Net Zero Emission)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

804 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ขับเคล่ือนภาคส่วนไทยเพือ่บรรลุการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธเิป็นศูนย ์(Net Zero Emission) ด้วย
กลไกราคา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

805 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต 
และกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน มุง่สู่
การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

806 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ส่งเสริมการพัฒนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ า (Low 
Carbon City) ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

807 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง สนับสนุนกลุ่มจังหวดัในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) ขับเคล่ือนการลงทุน ทีเ่ป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ เพือ่บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธเิป็นศูนยใ์นพืน้ที ่EEC

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

808 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง โครงการศึกษาเพือ่จัดท าข้อมูลฐาน (Baseline data)
 และการประเมิน (Tracking) การลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้
พลังงานของยานพาหนะ กรุงเทพมหานคร

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

809 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ส่งเสริมการใช้นวตักรรม Heat recovery เพิม่
ประสิทธภิาพ ของระบบท าความเยน็เพือ่การลดการ
เกิดก๊าซเรือนกระจกอยา่งยัง่ยนื

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

810 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง โครงการยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก รองรับโลกการค้ายคุ
ใหม่

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

811 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง โครงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ 
และการใช้ประโยชน์ทีดิ่น เพือ่ใช้ก าหนดนโยบายลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซ้ือ-ขาย
คาร์บอนเครดิต ด้วยเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 
(EO4Carbon)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

812 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในระดับพืน้ทีเ่พือ่รองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

813 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทรายทีเ่ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโลก

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

814 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่ง
น้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

โครงการ “ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับ
แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าเพือ่ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายส่ิงแวดล้อม”

กรมควบคุมมลพิษ

815 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่ง
น้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

โครงการ “ลดของเสียและจัดการคุณภาพน้ าคลอง
แสนแสบ”

กรมควบคุมมลพิษ

816 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยูร่ะดับ
มาตรฐานของประเทศไทย

โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
และเสียง”

กรมควบคุมมลพิษ

817 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยูร่ะดับ
มาตรฐานของประเทศไทย

โครงการ “ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับ
ยานพาหนะ”

กรมควบคุมมลพิษ

818 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยูร่ะดับ
มาตรฐานของประเทศไทย

โครงการ “เพิม่ประสิทธภิาพการเฝ้าระวงัและ
ควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากแหล่งก าเนิด
มลพิษในพืน้ทีรั่บผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคที ่12 (อุบลราชธานี)”

กรมควบคุมมลพิษ

819 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยูร่ะดับ
มาตรฐานของประเทศไทย

โครงการพัฒนามาตรการเพือ่เฝ้าระวงัและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจากมลพิษอากาศ

กรมควบคุมโรค

820 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ้ ของเสียอันตราย
 สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธภิาพมากขึน้

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบบริหารจัดการมูล
ฝอยติดเชือ้ของประเทศ

กรมอนามัย

821 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ้ ของเสียอันตราย
 สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธภิาพมากขึน้

โครงการ “การบูรณาการเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน
ระดับพืน้ทีแ่ละการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนและสังคมคาร์บอนต่ า”

กรมควบคุมมลพิษ
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โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

822 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ้ ของเสียอันตราย
 สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธภิาพมากขึน้

โครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตาม
แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่12 (อุบลราชธานี)”

กรมควบคุมมลพิษ

823 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ้ ของเสียอันตราย
 สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธภิาพมากขึน้

เพิม่ประสิทธภิาพการจัดการกากอุตสาหกรรมน าไปสู่
 Zero Waste to Landfill

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

824 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ้ ของเสียอันตราย
 สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธภิาพมากขึน้

จัดท าฐานข้อมูลของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

825 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่

โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จัดการขยะทีต้่นทางม่้งสู่สังคมคาร์บอนต่ า”

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

826 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่

โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริม
ศักยภาพด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

827 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจัดท าและการ
พิจารณา EIA เพือ่การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

828 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่

โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้ : เยาวชนผู้น าการ
เปล่ียนแปลงสู่ชุมชนรักษ์ท้องถิน่รักษ์โลก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

829 18 การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื การเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีดี่

โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม (สพฐ.)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน

830 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190101 ระดับความมัน่คงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพิม่ขึน้จาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดทีร่ะดับ 5)

โครงการพัฒนาคุณภาพน้ าประปาหมูบ่้านให้ได้
มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570

กรมอนามัย
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

831 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190101 ระดับความมัน่คงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพิม่ขึน้จาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดทีร่ะดับ 5)

โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพือ่การท่องเทีย่ว กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

832 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190101 ระดับความมัน่คงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพิม่ขึน้จาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดทีร่ะดับ 5)

โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกลเพือ่
แก้ปัญหาในพืน้ทีแ่ล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

833 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190101 ระดับความมัน่คงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพิม่ขึน้จาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดทีร่ะดับ 5)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบ่้าน

กรมทรัพยากรน้ า

834 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
(CBFM)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

835 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ โครงการระบบตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอัจฉริยะ (Tracking System)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

836 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการท างานของระบบ
ฐานข้อมูลศูนยป์ฏิบัติการสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

837 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ โครงการการพัฒนาแนวทางการประเมินความเส่ียง
จากสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

838 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนยอ์าสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอรองรับการจัดการสาธารณภัย
ของผู้อ านวยการอ าเภอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

839 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ (โครงการส าคัญปี 2567) โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามการเปล่ียนแปลงสถานะด้านน้ าของประเทศ
ไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก 
(Earth Observation) เพือ่แก้ปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้งอยา่งยัง่ยนื ระยะที ่2 (National Flood and 
Drought Water Mapping Index for sustainable 
water management)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน) (สสน.)

840 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการพยากรณ์พืน้ทีเ่ส่ียง
จากฝนตกหนักมากบริเวณลุ่มน้ าของประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวทิยา

841 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ าท่วม-ดิน
ถล่ม (Early Warning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กรมทรัพยากรน้ า
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

842 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ด้านน้ าในภาวะวกิฤต ด้วยเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 
(EO4Flood)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

843 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ (โครงการส าคัญปี 2567) โครงการพัฒนา
แบบจ าลองภูมิประเทศความละเอียดสูง เพือ่การ
บริหารจัดการน้ าและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอยา่งยัง่ยนื

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน) (สสน.)

844 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึน้ (โครงการส าคัญปี 2567) โครงการระบบจัดการน้ า
ชุมชน เพิม่ความมัน่คงน้ าและอาหารด้วย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน) (สสน.)

845 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

โครงการส ารวจศึกษา และประเมินศักยภาพน้ า
บาดาล เพือ่การบริหารจัดการทัว่ประเทศ

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

846 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแผนทีน่้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

847 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

โครงการเพิม่ศักยภาพการเติมน้ าใต้ดินระดับต้ืน 
บริเวณพืน้ทีอ่่างเก็บน้ าห้วยตามาย อ าเภอกันทรลักษ์
 จังหวดัศรีสะเกษ

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

848 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

โครงการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยสี าหรับการ
บริการการประกอบกิจการน้ าบาดาลออนไลน์

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

849 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

โครงการเติมน้ าใต้ดินระดับต้ืน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

850 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงัระดับน้ าบาดาลและ
คุณภาพน้ าบาดาลทัว่ประเทศ

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

851 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

โครงการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ติดตาม
เฝ้าระวงัสถานการณ์น้ าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

852 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วธิกีาร
และเง่ือนไขในการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ า
ส าหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ า ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561

กรมทรัพยากรน้ า
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

853 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพิม่ขึน้
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

โครงการกลไกและแนวทางการพัฒนานวตักรรมการ
บริหารจัดการน้ า ตามหลักธรรมาภิบาลและ
สนับสนุนความมัน่คงด้านน้ าของประเทศ

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
 วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม
แห่งชาติ (สอวช.)

854 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขายา่นตาขาว

การประปาส่วนภูมิภาค

855 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขา
นครศรีธรรมราช (ส่วนที ่3) อ าเภอพระพรหม - ร่อน
พิบูลย ์- เมืองนครศรีธรรมราช - เฉลิมพระเกียรติ - 
เชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาค

856 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาน่าน การประปาส่วนภูมิภาค

857 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.
สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม ระยะที ่1 ส่วนที ่1

การประปาส่วนภูมิภาค

858 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ งานปรับปรุงเพิม่ประสิทธภิาพระบบท่อจ่ายน้ า การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ต าบลหัวรอ 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวดัพิษณุโลก

การประปาส่วนภูมิภาค

859 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ งานปรับปรุงเพิม่ประสิทธภิาพระบบท่อจ่ายน้ า การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ต าบลปากช่อง 
อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา

การประปาส่วนภูมิภาค

860 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ งานปรับปรุงเพิม่ประสิทธภิาพระบบท่อจ่ายน้ า การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ต าบลพระ
พุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จังหวดัสระบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค

861 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.
สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม ระยะที ่1 ส่วนที ่2

การประปาส่วนภูมิภาค

862 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.
สาขาพังงา-ภูเก็ต ระยะที ่1 ส่วนที ่1

การประปาส่วนภูมิภาค

863 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.
สาขาพังงา-ภูเก็ต ระยะที ่1 ส่วนที ่2

การประปาส่วนภูมิภาค
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

864 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.
สาขาพังงา-ภูเก็ต ระยะที ่1 ส่วนที ่3

การประปาส่วนภูมิภาค

865 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.
สาขาเกาะสมุย ระยะที ่2 ส่วนที ่1

การประปาส่วนภูมิภาค

866 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.
สาขาเกาะสมุย ระยะที ่2 ส่วนที ่2

การประปาส่วนภูมิภาค

867 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ งานก่อสร้างระบบสูบน้ าดิบ และวางท่อน้ าดิบจากอ่าง
เก็บน้ าห้วยคันแทใหญ่ ไปสถานีผลิตน้ าหน่วยบริการ
ค าชะอี เพือ่เพิม่น้ าต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามุกดาหาร(หน่วยบริการค าชะอี) ต าบลน้ าเทีย่ง 
อ าเภอค าชะอี จังหวดัมุกดาหาร

การประปาส่วนภูมิภาค

868 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการสูบน้ าดิบสถานีสูบน้ า
ดิบคลองบางไผ่ เพือ่เพิม่น้ าต้นทุน การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้าน
ฉาง จังหวดัระยอง

การประปาส่วนภูมิภาค

869 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบอัจฉริยะเพือ่ส่งเสริมความ
ยัง่ยนืในการจัดการน้ ามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

870 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190201 ระดับความมัน่คงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึน้ โครงการวางท่อน้ าดิบพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 
(คลองวงักะทะ) และสูบน้ าในฤดูฝนไปผลิตน้ าประปา 
เพือ่เพิม่น้ าต้นทุน ในอ่างเก็บน้ าคลองกระทะ การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

การประปาส่วนภูมิภาค

871 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190202 ระดับความมัน่คงด้านน้ าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ขึน้ โครงการปรับปรุงเพิม่ประสิทธภิาพและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ า จ านวน 185 แห่ง

กรมทรัพยากรน้ า

872 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190202 ระดับความมัน่คงด้านน้ าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ขึน้ โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหาร
จัดการน้ า จ านวน 345 แห่ง

กรมทรัพยากรน้ า

873 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190202 ระดับความมัน่คงด้านน้ าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพระบบกระจาย
น้ า จ านวน 514 แห่ง

กรมทรัพยากรน้ า
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

874 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190202 ระดับความมัน่คงด้านน้ าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ขึน้ โครงการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

875 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190202 ระดับความมัน่คงด้านน้ าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ขึน้ โครงการบริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและเพิม่
พืน้ทีช่ลประทาน ปี 2567

กรมชลประทาน

876 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190203 ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพือ่การเกษตร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

877 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่ประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพทีดี่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

(ร่าง) โครงการ“ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืน้ทีชุ่ม่น้ า เพือ่ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันอนุสัญญา”

กรมทรัพยากรน้ า

878 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่ประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพทีดี่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

โครงการ “พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าดิบเพือ่คุณภาพ
ชีวติของประชาชน”

กรมควบคุมมลพิษ

879 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่ประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพทีดี่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

โครงการ “ลดของเสียในแหล่งน้ าวกิฤตและจัดการ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลัก”

กรมควบคุมมลพิษ

880 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่ประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพทีดี่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

โครงการ “ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ าลุ่มน้ าห้วย
จระเข้มาก จังหวดับุรีรัมย ์อยา่งยัง่ยนื”

กรมควบคุมมลพิษ

881 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่ประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพทีดี่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

โครงการฝายชะลอน้ าแบบชัว่คราวส าหรับการเพิม่
ประสิทธภิาพของแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปทีดิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

882 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่ประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพทีดี่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธภิาพไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

883 19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ระบบ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่ประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพทีดี่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

โครงการใช้ AI และ Big Data ส าหรับการแจ้งเตือน
การรุกล้ าแนวเขตแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ระยะที ่2

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

884 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์การให้บริการตอบรับ
ทางโทรศัพท์ของคุรุสภา (AI Call Center)

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา

885 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน

886 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการบูรณาการแลกเปล่ียนและเชือ่มโยงข้อมูล
ดิจิทัลด้านการส่งเสริมสุขภาพคนตลอดช่วงชีวติ

กรมอนามัย

887 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online
 Platform) ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และ
ตลาดซ้ือขายคาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

888 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศูนยป์ฏิบัติการวเิคราะห์ข้อมูล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาสู่องค์กรดิจิทัล

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา

889 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศูนยใ์ห้บริการภาครัฐเพือ่ประชาชน
ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

890 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ พัฒนาระบบขึน้ทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากร
ส่ิงแวดล้อมประจ าโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

891 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการ "การขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (LAB platform)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

892 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางภูมิปัญญา
การแพทยแ์ผนไทย และสมุนไพรอัจฉริยะ

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

893 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาบริการและเคร่ืองมือกลางดิจิทัล
ภาครัฐ

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

894 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการ
น้ าตาลในสินค้าส่งออก

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

895 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลภาครัฐทีม่ี
ความมัน่คงปลอดภัย

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

896 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทาง
กฎหมาย (Law Portal)

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

897 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ 
(ภาคประชาชนและภาคธรุกิจ)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

898 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการ “การพัฒนาระบบวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
เพือ่สนับสนุนการท างานของรัฐสภา”

ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร

899 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ โครงการพัฒนาระบบบริการใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพทางการศึกษาดิจิทัลตามระดับคุณภาพ

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา

900 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพือ่ยกระดับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ระยะที ่1 (OCPB Big Data)

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

901 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ชาติ

โครงการตรวจสอบผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธภิาพใน
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามแผนแม่บท
ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

902 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยา่ง
เหมาะสม

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพือ่อนาคต ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

903 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยา่ง
เหมาะสม

โครงการขับเคล่ือนการยกระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะ

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

904 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(Government Data Center and Cloud service: 
GDCC)

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

905 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

โครงการจัดท าฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล
กระทรวงแรงงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

906 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

การพัฒนาระบบนิเวศน์องค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเชิงพืน้ที ่(The Development of Spatial 
Digital Green Organization Ecosystem)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

907 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปล่ียน
ข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ 
(ePhyto) ผ่านระบบ NSW

กรมวชิาการเกษตร

908 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

โครงการส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารนสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์(ปีงบประมาณ 2567)

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

909 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

พัฒนาแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรเพือ่สร้าง
ความยดืหยุน่ คล่องตัว

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

910 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

โครงการขับเคล่ือนงานบริการของกระทรวง
อุตสาหกรรมสู่การรับรองมาตรฐานศูนยร์าชการ
สะดวก

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ราชการบริหารส่วนกลาง)
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911 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

โครงการ “จัดท าข้อมูลและเอกสารดิจิทัล 
(Digi-Docs: Document Digitalization with 
Optical Character Recognition Technology 
(OCR)) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงาน และ
การวเิคราะห์ข้อมูล”

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

912 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยดึค่านิยมในการท างานเพือ่ประชาชน 
ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุง่มัน่ และเป็นมืออาชีพ

พัฒนาบุคลากรเพือ่เพิม่ศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชยย์คุใหม่

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

913 20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยดึค่านิยมในการท างานเพือ่ประชาชน 
ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุง่มัน่ และเป็นมืออาชีพ

“โครงการพัฒนาก าลังคนคุณภาพสู่ผู้น าทางสังคม” กรมกิจการเด็กและเยาวชน

914 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายแรงงานในการต่อต้าน การทุจริต “ดวงตา
แรงงาน”

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

915 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพือ่ต่อต้านการทุจริต

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

916 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ภาคธรุกิจเอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.)

917 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

918 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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919 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยทุธ ์เฉพาะ
กรณีพืน้ทีเ่ส่ียงต่อการทุจริต (STRONG: Together 
against Corruption-TaC) 	

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

920 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

921 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

922 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการปักหมุดพืน้ทีเ่ส่ียงต่อการทุจริต (โครงการ
ต่อเนือ่งขยายผล)

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

923 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนแผนประชาสัมพันธ ์
WE STRONG

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

924 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลและสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับเจ้าหน้าทีส่ านักงานปอ้งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

925 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพือ่สร้างค่านิยมใหม่
 เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

926 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โครงการพัฒนาเพือ่วางระบบการประเมินความเส่ียง
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.)

927 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โครงการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลเพือ่ก ากับติดตาม
ระบบการประเมินความเส่ียงการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ” ระยะที ่๑

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.)
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928 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โครงการ “ขับเคล่ือนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต"

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.)

929 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ขับเคล่ือนระบบเฝ้าระวงัการทุจริตเชิงรุกใน
หน่วยงานภาครัฐ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.)

930 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญา
หน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

931 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โครงการเฝ้าระวงัสถานการณ์ทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

932 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โครงการการขับเคล่ือนมาตรการป้องกันการทุจริต
เพือ่บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

933 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการ
ดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพยสิ์นของรัฐ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

934 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ

สนับสนุนพยานหลักฐานเกีย่วกับคดีการทุจริตใน
ภาครัฐ ผ่านการเชือ่มโยงข้อมูลความเคล่ือนไหวทาง
บัญชีธนาคาร (statement) และกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ของธนาคารในประเทศไทย

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.)

935 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายทีมุ่ง่ให้ประชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทัว่ถึง

โครงการประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ ในวยัรุ่น พ.ศ. 
2559

กรมอนามัย
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936 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายทีมุ่ง่ให้ประชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทัว่ถึง

การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

937 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายทีมุ่ง่ให้ประชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทัว่ถึง

โครงการขับเคล่ือนการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิกกฎหมาย (ประจ าปี พ.ศ. 2567)

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

938 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายทีมุ่ง่ให้ประชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทัว่ถึง

โครงการการวเิคราะห์ผลกระทบและพัฒนาแนว
ทางการบังคับใช้กฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุข ใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยอยา่งเสมอภาคและเป็น
ธรรม

กรมอนามัย

939 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายทีมุ่ง่ให้ประชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทัว่ถึง

โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบเกีย่วกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเร่ือง ต่อ
คณะรัฐมนตรีและยกระดับศักยภาพบุคลากรของ
ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี รวมถึง การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการและหน่วยงาน
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

940 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายทีมุ่ง่ให้ประชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทัว่ถึง

โครงการจัดท านโยบายการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศไทย เพือ่การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่
เสรีและเป็นธรรม และการป้องกันหรือขจัดการกีด
กันหรือการผูกขาด

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า

941 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

การพัฒนาประสิทธภิาพผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิ
มนุษยชน และการคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ

942 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

โครงการส่งเสริมพืน้ทีป่ลอดการบังคับคดี 
(Execution–free area Project)

กรมบังคับคดี
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

943 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

โครงการ “พัฒนา Application ระบบงาน
นักจิตวทิยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล
กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา”

ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม

944 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

โครงการขับเคล่ือนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย
และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐ

ส านักงานกิจการยติุธรรม

945 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

โครงการส ารวจและวเิคราะห์ข้อมูลความเชือ่มัน่ของ
ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวง
ยติุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม

946 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดี
พิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

947 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า
เพือ่เพิม่ศักยภาพผู้ประกอบธรุกิจวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs)

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า

948 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าทีผู้่บังคับ
ใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้อง

กรมควบคุมโรค

949 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย โครงการศูนยก์ารเรียนรู้กฎหมายและสิทธพิลเมือง
ส าหรับประชาชน

ส านักงานอัยการสูงสุด

950 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย โครงการ "เสริมสร้างความรู้สู่ประชาชนภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

951 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย โครงการ “การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย”

ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

952 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย โครงการผลิตส่ือเพือ่เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับอ านาจ
หน้าทีข่ององค์กรก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้า 
ความรู้เกีย่วกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และ
การป้องกันการผูกขาดและการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า

953 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

มหกรรมไกล่เกล่ียแก้ปัญหาหนีสิ้นครัวเรือน และ
ยติุธรรมพบประชาชน

กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ

954 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

ยกระดับสิทธมินุษยชน ด้วยการขับเคล่ือนแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ

955 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการ สถาบันพัฒนาด้านสิทธมินุษยชน กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ

956 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยดิีจิทัลส าหรับบริหาร
จัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชือ่มโยงข้อมูลภายใน
กระบวนการยติุธรรม

กรมราชทัณฑ์

957 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล กรมราชทัณฑ์

958 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีนับสนุนการ
ควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON)

กรมราชทัณฑ์

959 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพือ่คืนคนดีสู่สังคม กรมราชทัณฑ์

960 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทชัน้บังคับคดีเชิงรุก กรมบังคับคดี
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

961 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

ขับเคล่ือนงานคุ้มครองพยานคดีทุจริตแบบบูรณาการ กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ

962 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุง่สู่การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

กรมราชทัณฑ์

963 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการเรือนจ าเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่เตรียมความ
พร้อมให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพอยา่งยัง่ยนื

ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม

964 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระท าผิด 
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยติุธรรม

ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม

965 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาข้อมูลด้านกระบวนการยติุธรรมเพือ่
ศึกษาปัจจัยการเกิดอาชญากรรมและ การวเิคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการ
ยติุธรรมเพือ่น าไปสู่การยกระดับมาตรการด้านการ
ป้องกันอาชญากรรม

ส านักงานกิจการยติุธรรม

966 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน า
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Thailand Justice Analytic 
Platform – TJAP) มาใช้ในการพัฒนานโยบายและ
กระบวนการยติุธรรม

ส านักงานกิจการยติุธรรม

967 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

การขับเคล่ือนงานศูนยย์ติุธรรมชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม

968 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาระบบ “บริการรับเร่ืองและให้
ค าปรึกษากฎหมายอัจฉริยะ” (MOJ Smart 
Complain and Legal counsel : MSCL)

ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม
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969 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการ “พัฒนาระบบการตรวจประเมินเพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานขัน้ต่ าแห่ง
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง”

กรมราชทัณฑ์

970 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์และจัดท า
ฐานข้อมูลด้านนิติวทิยาศาสตร์เพือ่อ านวยความ
ยติุธรรม

สถาบันนิติวทิยาศาสตร์

971 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพการผู้ปฏิบัติงานด้านนิติ
วทิยาศาสตร์

สถาบันนิติวทิยาศาสตร์

972 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์
คนนิรนาม

สถาบันนิติวทิยาศาสตร์

973 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการบูรณาการหน่วยงานการติดตามคนหายและ
การพิสูจน์ศพนิรนามของประเทศไทย

สถาบันนิติวทิยาศาสตร์

974 22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพในการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด

975 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการ เกษตรสมุนไพรแม่นย าสูงด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการยกระดับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรด้วยภูมิปัญญาสู่ตลาดโลก

มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

976 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการ “ศูนยก์ารเรียนรู้และพัฒนานวตักรรมชุด
ส่งก าลังยานพาหนะไฟฟ้าสมัยใหม่ด้วยระบบ
ฮาร์ดแวร์ในการจ าลองวนรอบ”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์

977 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารฟังก์ชัน
ของผู้ประกอบการ ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานด้านวจิัย
และนวตักรรม ส าหรับการทดสอบความปลอดภัย
และผลทางคลินิก

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
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กับ ศจพ.

978 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

อาคารศูนยก์ลางขับเคล่ือนธรุกิจ BCG ส าหรับ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative 
LANNA)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

979 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการ “พัฒนาเทคนิควเิคราะห์สาร
กัมมันตภาพรังสีและสารปนเปือ้นเพือ่ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าส่งออก/
น าเข้า”

สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.)

980 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงด้าน
เทคโนโลยรีะบบอัตโนมัติและหุน่ยนต์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี

981 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

การสร้างศูนยว์เิคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล
และฝึกอบรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม BCG

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี

982 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการสร้างความต่อเนือ่งการพัฒนาระบบนิเวศ
เศรษฐกิจอวกาศโดยดาวเทียม ระยะที ่2

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

983 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

การวจิัยและพัฒนานวตักรรม อุตสาหกรรมอาหาร
ทางการแพทยแ์ละอาหารวตัถุประสงค์พิเศษใน
ประเทศไทย (Thailand Medical and Functional
 Food valley)

ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

984 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการพัฒนาและยกระดับธรุกิจนวตักรรมดิจิทัล 
ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Enhancement and development of 
Innovative business for Digital platform, AI, 
Research to Utilization, Robot and 
Automation) (ผ่านกองทุน ววน.)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

985 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการยกระดับวสิาหกิจฐานนวตักรรมให้เติบโต
อยา่งการกระโดดและต่อยอดการลงทุน (ผ่านกองทุน
 ววน.)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)
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986 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการการพัฒนารถเข็นวลีแชร์ (Wheelchair) 
ส าหรับแข่งขันกีฬาคนพิการด้วยการบูรณาการการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน เพือ่การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร

987 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการ "การวจิัยและยกระดับความปลอดภัยของ
ยานยนต์ไฟฟ้าจากอุบัติเหตุในการชนและอุปกรณ์ดูด
ซับแรงกระแทกทางถนนในประเทศไทย"

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

988 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการการขับเคล่ือนผลงานวจิัยทีพ่ร้อมใช้ไปสู่การ
ใช้ประโยชน์เพือ่ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

989 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
สูงขึน้จากการวจิัยและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปัจจุบัน

โครงการการพัฒนาก าลังคนทีม่ีสมรรถนะสูงด้าน
เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้าเพือ่รองรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี

990 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230102 วสิาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจทีม่ีนวตักรรม
เพิม่ขึน้

การเสริมศักยภาพเชิงนวตักรรมเพือ่ยกระดับ
วสิาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

991 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230102 วสิาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจทีม่ีนวตักรรม
เพิม่ขึน้

โครงการ “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่
อุปทานของ ธรุกิจนวตักรรมยางพารารูปแบบ ใหม่ที่
มีมูลค่าสูง เพือ่เพิม่การได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้าน
ยางพาราของประเทศในระดับสากล”

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

992 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230102 วสิาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจทีม่ีนวตักรรม
เพิม่ขึน้

ผลิตภัณฑ์สูตรอาหารโคนมและโคเนือ้ จากวสัดุเหลือ
ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของวสิาหกิจชุมชนผู้เส้ียง
โคนมและโคเนือ้ชุมพรก้าวหน้า

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

993 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230102 วสิาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจทีม่ีนวตักรรม
เพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมธรุกิจนวตักรมทีใ่ช้เทคโนโลยเีชิงลึก
ในระดับภูมิภาค (Deep Technology 
Regionalization)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

994 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230201 คุณภาพชีวติ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์และความ
เสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิม่ขึน้ จาก
ผลการวจิัยและพัฒนานวตักรรมเชิงสังคม

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผล
ความมัน่คงของมนุษย์

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

113



ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

995 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230201 คุณภาพชีวติ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์และความ
เสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิม่ขึน้ จาก
ผลการวจิัยและพัฒนานวตักรรมเชิงสังคม

โครงการหมูบ่้านนวตักรรมเพือ่สังคม (ผ่านกองทุน 
ววน.)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

996 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230201 คุณภาพชีวติ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์และความ
เสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิม่ขึน้ จาก
ผลการวจิัยและพัฒนานวตักรรมเชิงสังคม

โครงการยกระดับองค์ความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลือก เพือ่ขับเคล่ือนงานวจิัยและ
นวตักรรมทีช่่วยยกระดับคุณภาพชีวติประชาชนทุก
ช่วงวยั

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

997 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230301 การประยกุต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ
เพิม่มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่งยัง่ยนืเพิม่ขึน้

โครงการส่งเสริมนวตักรรมพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับปัม๊ความร้อนส าหรับผลิตพันธุป์ลาในกลุ่ม
เกษตรกรประมงน้ าจืดในเขตภาคเหนือตอนบน

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

998 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230301 การประยกุต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ
เพิม่มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่งยัง่ยนืเพิม่ขึน้

โครงการเกษตรปลอดภัยโดยการควบคุมแมลงวนั
ผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงทีเ่ป็นหมันเพือ่ส่งออก
ผลไม้

สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.)

999 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230301 การประยกุต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ
เพิม่มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่งยัง่ยนืเพิม่ขึน้

โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวยีน (AI Development for 
Circular Economy)”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร

1,000 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230301 การประยกุต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ
เพิม่มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่งยัง่ยนืเพิม่ขึน้

โครงการ “สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าทีใ่ช้
เทคโนโลยไีฮบริดเซลล์เชือ้เพลิงและซุปเปอร์คาปาซิ
เตอร์เพือ่การเพิม่มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่ง
ยัง่ยนื”

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

1,001 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

การพัฒนานาระบบน าส่งสารสกัดสมุนไพรทีม่ีอัตรา
การดูดซึมต่ าโดยอาศัยการดูดซึมผ่านเอ็มเซลล์ของ
เยือ่บุล าไส้ เพือ่ยกระดับมูลค่าของสมุนไพรไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

1,002 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

โครงการวจิัยและพัฒนานวตักรรมเพือ่ความเข้าใจใน
ธรรมชาติของจักรวาล

สถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สดร.)

1,003 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

ออกแบบและพัฒนาดาวเทียมวจิัยวทิยาศาสตร์ดวงที่
 1 ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย

สถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สดร.)
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กับ ศจพ.

1,004 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตโคเนือ้คุณภาพ
ด้านพันธกุรรมเพือ่การผลิตเนือ้คุณภาพสูง ภายใต้
โครงการสร้างโคเนือ้คุณภาพไทยแบล็ค

กรมปศุสัตว์

1,005 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

การเปล่ียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารมูลค่าเพือ่
เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจและลดก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคอุตสาหกรรม

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

1,006 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

โครงการ การผลิต monoclonal antibody ต่อ 
Staphylococcus aureus ทีก่่อโรคเต้านมอักเสบใน
โคนม

กรมปศุสัตว์

1,007 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

โครงการ การพัฒนาชุดสกัดสารพันธกุรรมของเชือ้ 
Trypanosoma evansi จากตัวอยา่งเลือดแห้งบน
กระดาษ

กรมปศุสัตว์

1,008 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

การพัฒนาระบบวดัขัน้สูงเพือ่ใช้ในการติดตามและ
ควบคุมพลาสมาในเคร่ืองโทคาแมค

สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.)

1,009 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

โครงการพัฒนาระบบให้ความร้อนเพือ่เพิม่อุณภูมิ
ของพลาสมาเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
เกิดปฏิกิริยาฟิวชัน

สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.)

1,010 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

โครงการเมมเบรนคอมโพสิทสมรรถนะสูงทีพ่ัฒนา
ด้วยอนุภาคนาโนและพลาสมาส าหรับการแยกและ
การผลิตไฮโดรเจน

สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.)

1,011 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

โครงการการพัฒนาวคัซีนเพือ่ความมัน่คงของประเทศ สถาบันวคัซีนแห่งชาติ

1,012 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

การพัฒนาองค์ความรู้และประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เพือ่สร้างนวตักรรมวสัดุในงาน
วศิวกรรมโครงสร้าง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร

1,013 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

การพัฒนาศักยภาพก าลังคนในสาขาขาดแคลนและ
เร่งด่วน สู่การเป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านการ
วจิัยและพัฒนาทางการเกษตรของประเทศ 
(Agricultural Outstanding Researchers)

ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

1,014 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

การส่งเสริมบุคลากรด้านการวจิัยและพัฒนาการ
เกษตร จากมหาวทิยาลัยและหน่วยงานภาครัฐไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพือ่เพิม่ขีดความ สามารถ
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ 
(Agri-Talent Mobility)

ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

1,015 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทัง้ 4
 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย

โครงการขับเคล่ือนการวจิัยและพัฒนานวตักรรมขัน้
แนวหน้าเพือ่ความเป็นผู้น าด้านการเกษตรของ
อาเซียน

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

1,016 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับให้บริการ
แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยขีัน้สูงเพือ่
อุตสาหกรรม

สถาบันวจิัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) (สซ.)

1,017 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจุลินทรียแ์ละระบบ
การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพือ่รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

1,018 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

โครงการสร้างเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

สถาบันวจิัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) (สซ.)

1,019 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

พัฒนาก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่
การวจิัยและพัฒนานวตักรรม รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (พว.)

1,020 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาระบบเป้าผลิตแบบของเหลว ส าหรับ
ผลิต Fluorine-18 จากเคร่ืองไซโคล ตรอนเพือ่น ามา
ผลิตสารเภสัชรังสี 18F-FDG ส าหรับการวนิิจฉัย
โรคมะเร็ง

สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.)

1,021 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวจิัยและ
นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชส าอาง
สมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยท์ีไ่ด้คุณภาพ
และมาตรฐานสากล

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

1,022 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

โครงการยกระดับโรงงานต้นแบบฯ ในภาคอีสาน
ตอนล่าง 2 สู่มาตรฐานระดับสากล (GHP Codex) 
เพือ่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
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ล ำดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น รหัสเป้ำหมำยย่อย เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ชื่อโครงกำร หน่วยงำน
โครงกำรที่สอดคล้อง

กับ ศจพ.

1,023 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

โครงการ “การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวตัถุดิบชีวภาพในด้านความ
ปลอดภัยตามหลักการ OECD จากผู้ประกอบการ
พันธุใ์หม่ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง”

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

1,024 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึน้

โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบและโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตวคัซีนเพือ่ความมัน่คง

สถาบันวคัซีนแห่งชาติ

1,025 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230502 สัดส่วนการลงทุนวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพิม่ขึน้

การพัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่การน าผลงานวจิัยและ
นวตักรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคมของประเทศ (Tech2Communities)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 
(สกสว.)

1,026 23 การวจิัยและพัฒนา
นวตักรรม

230502 สัดส่วนการลงทุนวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพิม่ขึน้

การพัฒนาผู้จัดการงานวจิัย พัฒนา และนวตักรรม 
เพือ่เป็นกลไกส่งเสริมการน าผลงานด้านวทิยาศาสตร์
 วจิัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 
(สกสว.)
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