
ล ำดับ ช่ือโครงกำร กรม เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยท่ีเก่ียวข้อง สถำนะกำรผ่ำนเกณฑ์

1 ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้การน าพลังงานรังสีอาทิตย์มาใช้ในงานเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 030601 ผ่าน

2
โครงการจัดท าผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ 
พ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 060202 ผ่าน

3 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กรมสุขภาพจิต 110201 ผ่าน

4
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช

กรมสุขภาพจิต 110201 ผ่าน

5
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมสุขภาพจิต 110201 ผ่าน

6 การพัฒนาทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์ให้กับประชากรทุกช่วงวัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 110301 ผ่าน
7 โครงการส่งเสริมเยาวชน ในการสร้างดาวเทียม CubeSat ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 110301 ผ่าน

8
โครงการพลังใจจากโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นในเขตภาค
อีสานตอนบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 110301 ผ่าน

9
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งในพ้ืนท่ี จ.สกลนคร โดยการยกระดับศักยภาพ
เยาวชนและนักพัฒนาการเรียนรู้ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110301 ผ่าน

10
โครงการพัฒนาทักษะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรม
ด้วยกระบวนการสอนแบบท้าทายเป็นฐานร่วมกับสะเต็มศึกษา (Integrated 
Challenge-Based Learning and STEM Education)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110301 ผ่าน

11

การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ Food Start up และนักศึกษา                 จบ
ใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาผู้ตกงาน ไม่มีรายได้ด้วยการพัฒนาทักษะสร้างก าลังคนด้านเทคนิค
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ในยุควิถีใหม่เพ่ือการส่งออก (Upskill-Reskill)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110401 ผ่าน

12 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 110401 ผ่าน

13

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 110401 ผ่าน

14 ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110401 ผ่าน

15
โครงการจัดต้ังแพลตฟอร์มอุทยานนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างก าลังคนด้านดิจิทัล
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110401 ผ่าน

16 โครงการ “Learn and Earn: Happy Aging เรียนรู้และสร้างงาน เพ่ิมคุณค่าผู้สูงวัย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 110501 ผ่าน

17
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมทางกายภาพผู้สูงอายุแบบ
พ่ึงตนเอง ในเขตบริการสุขภาพท่ี 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 110501 ผ่าน

18 โครงการการสร้างกิจกรรมเชิงสังคมของผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาอีสาน 20 ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 110501 ผ่าน

19
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้วยการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
(Competence-Based Education : CBE) เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 120101 ผ่าน

20
โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใน
ศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 120101 ผ่าน

21 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการจมน้ าในกลุ่มเด็กวัยเรียน กรมควบคุมโรค 130101 ผ่าน
22 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 130201 ผ่าน
23 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลง กรมการพัฒนาชุมชน 150101 ผ่าน

24
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมในการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 150101 ผ่าน

25
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ 150202 ผ่าน

26
โครงการยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร 
ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160101 ผ่าน

27
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
อินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เกษตรกรรมย่ังยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160101 ผ่าน

28
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาและสร้างเครือข่ายขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
อาชีพประมงพ้ืนบ้าน ในลุ่มน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160101 ผ่าน

29
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีฝ่ังโขงรองรับรถไฟ จีน-
ลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160201 ผ่าน

30
โครงการชาไทยสู่ชาโลกพัฒนาการผลิตชาจากสารสกัดสมุนไพรไทยและยกระดับให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือการส่งออก  Primary GMP ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด รองรับมหกรรมพืชสวนโลก
 พร้อมสร้างช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160201 ผ่าน

(ร่ำง) ข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2567 ท่ีเก่ียวข้องกับกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงย่ังยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

เอกสำรประกอบวำระท่ี 3.1-2



ล ำดับ ช่ือโครงกำร กรม เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยท่ีเก่ียวข้อง สถำนะกำรผ่ำนเกณฑ์

31 โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กเชิงรุกท่ีครอบคลุมและเช่ือมโยงกลไกในทุกระดับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 170101 ผ่าน

32
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับเด็กและครอบครัวท่ีมุ่งเน้นกลไกการท างานเชิงรุก
และเชิงป้องกัน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 170101 ผ่าน

33 โครงการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับพ้ืนท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 180102 ผ่าน
34 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 030601 ไม่ผ่าน

35
โครงการยกระดับสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบบริหารและการจัดการ ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานสู่อาเซียน ประจ าปี พ.ศ. 2567

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 060201 ไม่ผ่าน

36 ส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 110301 ไม่ผ่าน

37
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส าหรับการพัฒนาทักษะท่ีส าคัญของนักศึกษา
สายอาชีวศึกษาในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110301 ไม่ผ่าน

38
โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ เพ่ือการผลิต และบริการด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรม
สมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 110301 ไม่ผ่าน

39
โครงการค่ายสร้าง Idea เยาวชนนักวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่นวัตกร 
RMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 110301 ไม่ผ่าน

40 โครงการ Digital Media เสริมความรู้การตลาด เพ่ือการส่ือสารกับโลกท่ีไม่เหมือนเดิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 110301 ไม่ผ่าน

41
โครงการอุทยานเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาก าลังคน เพ่ือบ่มเพาะเพ่ือการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110301 ไม่ผ่าน

42
พัฒนาทักษะครูเพ่ือโค้ชการเรียนรู้การท าโครงการฐานวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่
แรงงานคุณภาพ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 110301 ไม่ผ่าน

43 เพ่ิมพูนความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมไทยแก่บุคลากรทางการศึกษาและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยศิลปากร 110401 ไม่ผ่าน
44 การเพ่ิมคุณค่าผักและผลไม้ด้วยการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110401 ไม่ผ่าน

45
ศูนย์การเรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือการสร้างนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110401 ไม่ผ่าน

46
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด่านการค้าชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่านเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110401 ไม่ผ่าน

47
โครงการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางค่าจ้างของแรงงาน เพ่ือการปรับเปล่ียนเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานวิถีใหม่ (New Normal)

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 110401 ไม่ผ่าน

48
โครงการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และการปรับทักษะก าลังคนใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 110401 ไม่ผ่าน

49
โครงการศึกษาวิเคราะห์ บทบาทของแรงงานดิจิทัล ต่อการเปล่ียนแปลงโลกของการ
ท างานของประเทศไทย

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 110401 ไม่ผ่าน

50
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการท างานและการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพลัง 
(Active Ageing)

กรมกิจการผู้สูงอายุ 110501 ไม่ผ่าน

51
เกษียณสุขใจ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เคร่ืองส าอาง และสมุนไพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110501 ไม่ผ่าน

52 ศูนย์เรียนรู้เมืองต้นแบบแห่งความสุขส าหรับผู้สูงวัย Smart Happiness Aging Society มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110501 ไม่ผ่าน
53 โครงการการพัฒนานักศึกษาฝึกสอนสาขาการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 120101 ไม่ผ่าน
54 โครงการขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ืออาชีพแห่งอนาคต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120101 ไม่ผ่าน

55
โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ต้นแบบเป็นฐาน

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120101 ไม่ผ่าน

56
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจด้วยการ
ยกระดับการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาตาม พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๒ มุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาท่ัวทุกจังหวัด

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120101 ไม่ผ่าน

57 โครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120101 ไม่ผ่าน
58 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 120101 ไม่ผ่าน
59 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 120101 ไม่ผ่าน
60 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 120101 ไม่ผ่าน
61 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 120101 ไม่ผ่าน

62
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเส่ียงทางสุขภาวะในทุกกลุ่มวัย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
และบึงกาฬ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 130101 ไม่ผ่าน

63
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุดรธานี
 หนองบัวล าภู หนองคาย และบึงกาฬ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 130101 ไม่ผ่าน

64 โครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 150101 ไม่ผ่าน
65 โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล กรมการพัฒนาชุมชน 150101 ไม่ผ่าน

66
ส่งเสริมการสร้างรายได้พัฒนาความรู้จากต้นกัญชาด้วยกระบวนการออกแบบ  และการ
จัดการพ้ืนท่ี เพ่ือประกอบการกัญชาอย่างปลอดภัยในครัวเรือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 160101 ไม่ผ่าน

67
โครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือชุมชนด้วย
เศรษฐกิจฐานราก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160101 ไม่ผ่าน

68 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 160101 ไม่ผ่าน

69
การวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานสารส าคัญและสารปนเป้ือนในกัญชา/กัญชง/กระท่อม
และสารสกัดจากกัญชา/กัญชง/กระท่อม ระดับอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 160201 ไม่ผ่าน



ล ำดับ ช่ือโครงกำร กรม เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยท่ีเก่ียวข้อง สถำนะกำรผ่ำนเกณฑ์

70 โครงการสร้างความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ กรมการพัฒนาชุมชน 160202 ไม่ผ่าน
71 โครงการยกระดับเครือข่ายการพัฒนาสังคมเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ยุคดิจิทัล ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 170101 ไม่ผ่าน

72
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับระบบประปาชุมชนอัจฉริยะสะอาดด่ืมได้ ครบวงจร
 จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 190101 ไม่ผ่าน

73 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (ระยะท่ี 2) กรมทรัพยากรน้ า 190101 ไม่ผ่าน

74
การบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกาย จิตใจ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสัมมาชีพ
ของผู้พ้นโทษ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 220201 ไม่ผ่าน


