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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

1 โครงการ“สรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กรมการพัฒนาชุมชน

2 การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐผานกลไกหมูบาน กรมการปกครอง

3 โครงการขับเคล่ือนแผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในบทบาทของฝายปกครอง(เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไขปญหา

การคามนุษย)

กรมการปกครอง

4 ฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคง สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ

5 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสําหรบัอําเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยพระนามพระบรมวงศานุวงศ

และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ12อําเภอ

กรมการปกครอง

6 โครงการสงเสริมกระบวนการเรยีนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวธีิ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7 โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําร(ิRDPBCamp) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร(ิสํานักงานกปร.)

8 โครงการการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจาและพระ

ราชวงศ

สํานักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

9 โครงการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีใหมีคณุภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

10 โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริ กรมการปกครอง

010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงข้ึน 11 โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงเรงดวนภายใตแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใต

สังคมพหุวฒันธรรมในประเทศไทยพ.ศ.2561–2564

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

เปาหมายของแผนแมบทยอย

010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินเพ่ิมขึ้น

010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่ง

สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยว

จิตใจของคนไทยสงูข้ึน

(01)  ประเด็น  ความมั่นคง

โครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

หนา 1



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

010201 12 โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย กรมประมง

13 โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง กรมประมง

14 โครงการพัฒนาระบบการควบคมุตัวยาสารต้ังตนและเคมีภัณฑที่เปนวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15 โครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการD.A.R.E.ประเทศไทย) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

16 โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

17 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบบริหารจัดการดานไซเบอรของประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

18 โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษ

19 ศนูยประสานงานและแกไขปญหาขาวปลอม(Anti-FakeNews) สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐิจและสังคม

20 โครงการตําบลม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต กรมการขาว

21 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ในการใชระบบเทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลและเครือขายองคกรอาชญากรรมขามชาติกองการ

ตางประเทศสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

22 การบูรณาการดานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

23 ปองกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

24 “โครงการ/การดําเนินการ:โครงการจัดซื้อระบบติดตามเปาหมายทางโทรศัพทมือถือ”(ปอท.) สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

25 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพระบบงานรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกสเพือการตรวจตราและเฝาระวังภยั(บ.ตร.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

26 “จัดทําศูนยการสืบสวนติดตามและวิเคราะหขอมูลบุคคลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลย”ี

(ปอท)

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐิจและสังคม

27 โครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจนบุคคลโดยเทคโนโลยBีiometrics(ลายพิมพนิ้วมือและภาพถายใบหนา)ใหเปนระบบหลักในการ

ตรวจคนเขาเมืองOneSystem(สตม.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

28 โครงการศูนยประสานแรงงานประมง กรมการจัดหางาน

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด 

ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขดี

ขึ้นจนไมสงผลกระทบตอการบรหิารและพัฒนาประเทศ
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

29 การกํากับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงของผู

มีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

30 การสรางพ้ืนที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยูรวมกันบนความแตกตาง สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

31 โครงการการสลายโครงสรางเครือขายผูมีอิทธิพลและกลุมชาติพันธที่เก่ียวของกับยาเสพติด สํานักงานตาํรวจแหงชาติ

32 โครงการตํารวจประสานโรงเรียน(1ตํารวจ1โรงเรียน)(บช.ปส.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

33 พัฒนาหองเรียนพิเศษวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร(ScienceandMathematicsProgram:SMP)และหองเรียนแกนนํานักธุรกิจ

รุนเยาว(YoungBusinessLeadersProgram:YBLP)ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญเพ่ือเพิ่มโอกาสและคุณภาพ

การศกึษาเสริมสรางความมั่นคงในจังหวดัชายแดนภาคใต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

34 ศนูยบูรณาการฐานขอมูลดานการตอตานการทุจริตในจังหวัดชายแดนใต. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

35 บูรณาการสอบสวนคดีดานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใตโดยใชกลไกการสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

36 พัฒนาหองเรียนพิเศษวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร(ScienceandMathematicsProgram:SMP)เพื่อสรางโอกาสและคุณภาพ

การศกึษาเสริมสรางความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญในจังหวัดปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

37 พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

38 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพศูนยขาวในภูมิภาคและสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยขาวระดับจังหวดั/อําเภอ กรมการปกครอง

39 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถงานขาวกรองและตอตานขาวกรอง สํานักขาวกรองแหงชาติ

40 การพัฒนาฐานขอมูลการขาวเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลตอความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

41 แผนงานยกระดับการวเิคราะหธรุกรรมทางการเงินของสํานักงานปปง. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความทาทาย

จากภายนอกไดทุกรูปแบบสูงข้ึน

42 โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณความมั่นคงประเทศรอบบาน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

010501 กลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงมีประสิทธภิาพสูงข้ึน 43 โครงการกํากับและติดตามการขับเคล่ือนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

010202 ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็นมากขึ้น

010301 หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความ

ทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

หนา 3



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

020202 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ 

เพ่ือรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

44 โครงการเผยแพรและขยายตลาดแรงงานในตางประเทศ สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน

020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุก

มิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนด

มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น

45 โครงการพัฒนามาตรฐานงานตํารวจไทยสูมาตรฐานสากล(วจ.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อํานาจตอรอง และไดรับการยอมรับ

ในสากลมากขึ้น

46 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองแหลงมรดกโลกทางวฒันธรรมและ

ทางธรรมชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

020501 ทุกภาคสวนมีสวนรวมขับเคลื่อนการตางประเทศอยางมี

เอกภาพ และไทยเปนหุนสวนความรวมมือกับตางประเทศใน

ทุกมิติมากขึ้น

47 โครงการสงเสรมิบทบาทการประมงของไทยในเวทีโลก กรมประมง

 (02) ประเด็น การตางประเทศ
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

48 โครงการผลิตพันธุหมอนและไขไหมพันธุดีระบบSeedAreaป2565 กรมหมอนไหม

49 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณและสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร กรมประมง

50 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นและสินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร(กิจกรรมการสงเสริมอาชีพดาน

การเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน)

กรมสงเสริมการเกษตร

51 โครงการยกระดับและเพ่ิมมูลคาการพัฒนากระบวนการผลิตส่ิงทอพื้นเมือง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

52 โครงการสงเสรมิอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน กรมปศสัุตว

53 โครงการสงเสรมิการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณและสนิคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรดานหมอนไหมป2565 กรมหมอนไหม

54 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นและสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรดานหมอนไหมป2565 กรมหมอนไหม

55 โครงการพัฒนาและสงเสรมิการผลิตสินคาเกษตร กรมการขาว

56 โครงการสงเสรมิการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณและสนิคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร กรมทรัพยสินทางปญญา

57 โครงการสงเสรมิศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตรอัตลกัษณพ้ืนถ่ินสูตลาดยุคใหมดานหมอนไหมป2565 กรมหมอนไหม

030201 สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น 58 โครงการ“สงเสริมชองทางการตลาดเครือขายเกษตรอินทรียภาคเหนือตอนบนดวยกลไกประชารัฐ” กรมการพัฒนาชุมชน

59 โครงการ“สงเสริมชองทางการตลาดเครือขายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนลางดวยกลไกประชารัฐ” กรมการพัฒนาชุมชน

60 การสรางแพลตฟอรมเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑอาหารเกษตรและการแปรรปูใหมีมาตรฐานและปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพใน

ทองถ่ิน(FromFarmtoCustomer)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

61 ขยายผลเพ่ือใชเปปไทดตานจุลชีพ(antimicrobialpeptide)ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวเพ่ือลดการใชยาปฏิชีวนะ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

62 โครงการพัฒนาแหลงผลิตลูกพันธุสัตวน้ําในชุมชน กรมประมง

63 การนํารองขยายผลการพัฒนาชุดตรวจสารเคมีปนเปอนในอาหารอยางรวดเร็วสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

64 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กรมประมง

 (03) ประเด็น การเกษตร

030101 สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินมีมูลคาเพิ่มขึ้น

หนา 5



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

65 โครงการพัฒนาและสงเสรมิอาชีพบนฐานความรูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน)

66 การนํารองเพ่ือการใชชีวภณัฑผสมผสานแบบบูรณาการสําหรับพืชผักเศรษฐกิจและไมผลมูลคาสูง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

67 การพัฒนาสารชีวภัณฑสารชีวภัณฑที่มีประสิทธภิาพเพื่อควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชโรคพืชและวัชพืช สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

68 การยกระดับผักและผลไมไทยดวยThaiGAP/GlobalGAP:โอกาสสําหรับพัฒนาเกษตรกรรมสูความยั่งยืน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

69 โครงการสรางความเชื่อมั่นสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยสูตลาดทั้งในและตางประเทศ กรมประมง

70 โครงการสงเสรมิสินคาเกษตรเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรียและระบบตรวจสอบยอนกลับกิจกรรม

เตรียมความพรอมเกษตรเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรบัรองมาตรฐาน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

71 การจัดตั้งหนวยทดสอบคุณประโยชนและความปลอดภัยของผลิตภัณฑทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพร

ไทย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

72 โครงการสรางความเชื่อมั่นสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยสูผูบริโภค/กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพสําหรับการ

ทดสอบทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพ่ือความปลอดภัยในผลิตภัณฑการเกษตรและอาหาร

สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

73 โครงการจัดทําฐานขอมูลและเช่ือมโยงตลาดสินคาเกษตรชีวภาพ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

74 สงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความตองการของตลาด(พืชสมุนไพรแมลงเศรษฐกิจและไมมีคา)กิจกรรม

สงเสรมิการแปรรูปสมุนไพรดวยโรงอบพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ําในเขตปฏิรปูที่ดิน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

75 โครงการจุลินทรียเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา กรมประมง

76 โครงการสรางมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตรชีวภาพสูเชิงพาณิชย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

77 โครงการศึกษาวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจของการนําผลพลอยไดและวสัดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องและ

พลังงานทางเลือก

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

78 โครงการสรางมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตรชีวภาพสูเชิงพาณิชยกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรใหไดมาตรฐาน กรมวชิาการเกษตร

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินมี

การจัดตั้งในทุกตําบลเพิ่มขึ้น

79 โครงการสงเสรมิการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพร สถาบันวทิยาลัยชุมชน

030202 ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทยไดรบัการยอมรับดาน

คุณภาพความปลอดภัยและคณุคาทางโภชนาการสูงข้ึน

030301 สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมขึ้น

หนา 6



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

80 โครงการเพ่ิมผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวและมูลคาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

81 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและน้ํายาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

82 ขยายตลาดขาวอินทรียและขาวสีในตางประเทศ กรมการคาตางประเทศ

83 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณเพ่ือยกระดับสหกรณที่ดําเนินธรุกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟ

และน้ํานมดิบปงบประมาณพ.ศ.2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

84 โครงการสงเสรมิการทําเกษตรผสมผสานปลูกโกโกแซมมยางพาราและการแปรรูปโกโกรองรับอุตสาหกรรมโกโกในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

85 โครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

86 โครงการยกระดับสินคาเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

87 โครงการตนแบบเกษตรอัจฉริยะ สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

88 โครงการตนแบบเกษตรอัจฉริยะ(กิจกรรมการสงเสรมิและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ) กรมสงเสริมการเกษตร

89 โครงการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

90 โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพ่ือการดูแลรักษาไมผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

91 โครงการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรใหแกเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแหงประเทศไทย

92 โครงการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร(กิจกรรมการสงเสริมการ

ใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร)

กรมสงเสริมการเกษตร

93 โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมและระบบอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตลอดหวงโซอุปทาน กรมประมง

030501 สินคาที่ไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉรยิะมีมูลคาเพ่ิมขึ้น

030401 สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มข้ึน

หนา 7



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

94 โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุดี(พืชประมงปศสัุตว)ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมใหแกเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะ

กรมวชิาการเกษตร

95 โครงการสงเสรมิออยพันธุดีของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายสูเกษตรชาวไรออย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

96 โครงการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช กรมการขาว

97 โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากดวยเทคโนโลยsีmartfarmผูปลูกไมผลในพื้นที่ภาคตะวนัออก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

030601 98 โครงการสนับสนุนระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ กรมปศุสัตว

99 โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

100 โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณผลผลิตสินคาเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

101 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (ZoningbyAgri-Map) ป2565 กรมหมอนไหม

102 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือวิเคราะหผลกระทบจากการใชนโยบาย/มาตรการทางการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

103 โครงการเช่ือมโยงและขยายชองทางการตลาดสินคาเกษตร(กิจกรรมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาํหรับสินคาเกษตร(ตลาด

เกษตรกร)

กรมสงเสริมการเกษตร

104 โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ(กิจกรรมการสงเสริมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ) กรมสงเสรมิการเกษตร

105 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญปงบประมาณพ.ศ.2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

106 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)ปงบประมาณพ.ศ.2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

107 โครงการ“จัดทําฐานขอมูลยางพารา(BigDataCenter)” การยางแหงประเทศไทย

108 โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ กรมประมง

109 โครงการความรวมมือพัฒนาตําบล(Smarttumbon) กรมพัฒนาที่ดิน

ประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัว

เพ่ิมขึ้น

030502 ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม/อัจฉรยิะเพ่ิมขึ้น

หนา 8



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

110 โครงการธนาคารหมอนไหมป2565 กรมหมอนไหม

111 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน

112 โครงการการติดตามและวิเคราะหสถานการณแนวโนมภาคเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

113 ติดตามประเมินผลโครงการสําคัญภายใตแผนแมบทดานการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

114 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธรุกิจเกษตรปงบประมาณพ.ศ.2565(กิจกรรมยกระดับศกัยภาพ

เกษตรกรรุนใหมและผูประกอบการ/วสิาหกิจชุมชนในการผลิตสินคาชุมชน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

115 โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณกลุมเกษตรกรและธรุกิจชุมชน กรมสงเสรมิสหกรณ

116 โครงการสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกตรกรใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ กรมสงเสริมสหกรณ

117 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ

118 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธรุกิจยาง การยางแหงประเทศไทย

119 โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร กรมประมง

120 โครงการยกระดับความสามารถดานการเงินการบัญชีเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกสหกรณและสถาบันเกษตรกรประจําป

งบประมาณ2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเปาหมาย)

 ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็ง

ในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

หนา 9



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

121 โครงการพัฒนาการผลิตภัณฑน้ําตาลสูผลิตภัณฑมูลคาสูง(HightValue) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

122 โครงการการขับเคล่ือนกัญชากัญชงกระทอมทางการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือกและการแพทยพื้นบานไทย(เฉพาะกัญชง) กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

123 เพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเปนผลิตภัณฑตั้งตนสําหรับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี

อยางยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

124 สรางอุตสาหกรรมการแพทยใหมบนฐานการกาวกระโดดของเทคโนโลยีดานชีววทิยาศาสตร ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร(องคการมหาชน) 

(ศลช.)

125 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยไทยโดยการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ(TechnologyLocalization) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

126 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทยดวยระบบคุณภาพ

OECDGLP

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

127 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากสมุนไพรสําหรับการใชประโยชนทางสุขภาพและการแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

128 โครงการ“พัฒนาการผลิตเซลลมาตรฐานลักษณะเฉพาะ (highly selected) สําหรับใชในหองปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่ว

ประเทศ”

สภากาชาดไทย

129 โครงการสรางศกัยภาพการแขงขันอุตสากรรมทางการแพทย Medical Hub ในระดับภูมิภาคดวยมาตรฐานสากล สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ (มว.)

130 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องคการมหาชน)

131 โครงการยกระดับนักพัฒนาผลิตภัณฑ Smart Electronics (SD) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

132 โครงการพัฒนาระบบ Thailand Smart Electronics Platform สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(04) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และ

ปญญาประดิษฐมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

หนา 10



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

133 โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสําหรับผูสูงวยัและผูดอยโอกาส สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

134 โครงการสรางทักษะใหมบุคลากรและกําลังคนดิจิทัล สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

040401 ประเทศไทยเปนศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค

โดยเฉพาะอากาศยานรุนใหม

135 โครงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรองการซอมบํารุงชิ้นสวนในอุตสาหกรรมการบินและระบบอิเล็กทรอนิกสใน

สนามบิน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

040402 ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตชิ้นสวนอากาศยานสูงขึ้น 

(Tier)

136 โครงการศูนยทดสอบมาตรฐานชิ้นสวนอากาศยานและดาวเทียม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน)

137 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑที่ใชงานในภารกิจตํารวจ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

138 โครงการจัดต้ังศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑดานความมั่นคงตามมาตรฐานสากลเพ่ือการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการ

ปองกันประเทศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

139 โครงการการวิจัยพัฒนาและการผลิตวคัซีนโควิด-19 ในประเทศไทย สถาบันวัคซีนแหงชาติ

140 สงเสริมแรงงานคุณภาพผานระบบการรบัรองความรูความสามารถ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

141 จางที่ปรึกษาเพ่ือจัดทําระบบประกันคุณภาพการรับรองความรูความสามารถ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

142 พัฒนาศักยภาพชางเชื่อมไทยสูมาตรฐานสากล กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

143 โครงการสงเสริมการปรบัเปล่ียนอุตสาหกรรมและธุรกิจสูเศรษฐกิจดิจิทัล สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

144 โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขันของภาคอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

040302

040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล ในดาน

ความพรอมในอนาคตดีขึ้น

ความสามารถในการพัฒนาดานเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีข้ึน

หนา 11



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

145 โครงการสรางรายไดจากการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรคผานตลาดมูลคาสูง องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)

146 เพ่ิมการใชจายของนักทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

147 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร

148 สงเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

149 สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวสัมผัสประสบการณจังหวดั สํานักงานปลดักระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

150 โครงการ“สรางสรรคนวัตกรรมและเพ่ิมมูลคาวิถีไทย” การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

151 โครงพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)

152 การเลาเรื่องทองเที่ยวใหเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืนตามแนวทางการเพ่ิมมูลคาทุนวัฒนธรรมทองถ่ินและ

เศรษฐกิจสรางสรรคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

153 โครงการพัฒนาอัตลักษณเมืองเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวอยางสรางสรรค กรมการทองเที่ยว

154 โครงการSmartTourismVillage กรมการทองเที่ยว

050103 สินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวฒันธรรมไดรับการข้ึน

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมขึ้น

155 พัฒนาตอยอดสินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวฒันธรรมดวยทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา

156 โครงการ“สํารวจเครื่องช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจดานการกีฬาและจัดทําบัญชีประชาชาติดานการกีฬา

(SportSatelliteAccounts:SSA)นํารอง”

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

157 โครงการสงเสริมการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร กรมการทองเที่ยว

158 โครงการแนะนําศักยภาพความพรอมในการเปนแหลงถายทําภาพยนตรของประเทศไทยใหแกผูถายทําภาพยนตรตางประเทศ

(InboundRoadshow)

กรมการทองเที่ยว

(05) ประเด็น การทองเที่ยว

050101 รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวฒันธรรมเพ่ิมขึ้น

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

และวฒันธรรมเพ่ิมขึ้น

050102

050201 รายไดจากการทองเที่ยวเชิงธรุกิจ เพ่ิมขึ้น

หนา 12



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

159 ขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมสุขภาพ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

160 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กรมการทองเที่ยว

161 โครงการการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกครบวงจร กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

162 โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวน้ําพุรอน กรมการทองเที่ยว

163 โครงการอาบน้ําพุรอนมากอน เมืองทองเที่ยววิถีใหมใสใจสุขภาพจังหวัดระนอง กรมการทองเที่ยว

050303 สถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ

ทางการแพทยไดรับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

164 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการผลิตและสงเสริมการพัฒนาสมุนไพรในเคร่ืองสําอางใหเปนศูนยกลางผลิตภณัฑสุขภาพ

นานาชาติในระดับสากลประจําปงบประมาณ2565

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

050401 รายไดการทองเที่ยวสําราญทางน้ําเพิ่มขึ้น 165 ขยายฐานตลาดนักทองเที่ยวกลุมนิยมความหรูหรา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

050601 นักทองเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 166 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรพัยากรทางทะเลเพ่ือความปลอดภัยและยั่งยืนภายใตนโยบายดานความปลอดภัย

และการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน(PromotetheEco-TourismforSafety&Sustainability)

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

167 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพเพ่ือการบังคบัใชกฎหมายในการพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว(วจ.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

168 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก(Microgrid)บนพื้นที่เกาะพะลวยจังหวัดสุราษฎรธานี การไฟฟาสวนภูมิภาค

169 การบริหารจัดการการทองเที่ยวพ้ืนที่เกาะอยางยั่งยืน:กรณศึีกษาหมูเกาะฝงทะเลตะวนัออกและเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

170 กระจายพ้ืนที่และชวงเวลาทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

171 ขยายตลาดนักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

172 กระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยวไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)

050301 รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผน

ไทย เพ่ิมขึ้น

050602 โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวมีคุณภาพและ

มาตรฐานดีขึ้น

050603 การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ดีข้ึน

หนา 13



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน
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173 โครงการพัฒนาเมืองใหมอัจฉริยะ สํานักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล

174 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู(เมืองเดิม) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

175 แพลตฟอรมเมืองอัจฉริยะ(SmartCityPlatform) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

176 การวิเคราะหปจจัยและคาดการณปรมิาณการเกิดขยะอาหารของประเทศไทยจากพฤติกรรมการบรโิภคของชุมชนเมืองโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยและชุมชนชนบท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

177 โครงการพัฒนาโครงขายทางการคาภาคตะวนัออก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

178 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคใต สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

179 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจเมืองใตเช่ือมโยงการคาโลก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

180 โครงการเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

181 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสรางมูลคาเชื่อมโยงการคาอนุภมูิภาคภาคเหนือ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

182 โครงการยกระดับการคาภาคอีสานสูศูนยกลางเศรษฐกิจลุมแมน้ําโขง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

183 ขยายผลเทคโนโลยีรบัมือภัยพิบัติทางน้ําและอากาศเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของเมือง

(InnovationforGreenandSmartCity)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

184 โครงการ“วางและจัดทําแผนเมืองอัจฉริยะระดบัพ้ืนที่และแนวทางบริหารจัดการอยางยั่งยืนสําหรับเมืองขนาดกลางใน

กรุงเทพมหานครกรณีศูนยกลางเมืองบางกะป4ตารางกิโลเมตร”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

060201 เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษที่มีประสิทธภิาพ 

ครอบคลุมและไดมาตรฐาน

185 โครงการสงเสริมการจัดการเมืองและชุมชนสูเมืองนาอยู กรมอนามัย

186 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมเพ่ือความยั่งยืนตามภูมินิเวศ:การจัดทําผังพ้ืนที่อนุรักษแหลงศิลปกรรมราย

ประเภทและการจัดทําผังภมูินิเวศแหลงธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนลาง)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

187 โครงการศึกษาและจัดทํามาตรการการสรางแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

(06) ประเดน็ พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

060101 เมืองในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา เพื่อกระจายความ

เจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

060202 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวฒันธรรม
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188 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส กรมปศุสัตว

189 การพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑดานปองกันการระเบิดและปะทุไฟตามมาตรฐานIECExและATEXสําหรับ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

190 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการสอบเทียบผลกระทบสัญญาณรบกวน(Noise)ความถี่สูงตอสมรรถนะการส่ือสาร/และ

การสื่อสารของรถยนตในอนาคต

สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

191 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดดานความเขากันไดของอุปกรณ(EMC)และดานคล่ืนรบกวนความถ่ีสูงมิลลิมิเตอรเวปเพ่ือรองรับ

การพัฒนาระบบราง(ในตัวตึกราง)

สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

192 โครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม กรมการขนสงทางบก

193 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการขนสงสินคาทางถนนใหมีความปลอดภัยดวยระบบมาตรฐาน กรมการขนสงทางบก

194 การพัฒนาและปรับปรุงศูนยรวมขอมูลการขนสงดวยรถบรรทุกเพื่อสงเสริมการขนสงดวยรถบรรทุกใหมีประสิทธิภาพปลอดภัย

และไดมาตรฐาน(TDSC)

กรมการขนสงทางบก

070104 การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น 195 โครงการพัฒนาระบบนําทางการเดินทางดวยขนสงสาธารณะเพ่ือเช่ือมโยงไปสูภูมิภาค สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

196 โครงการขับเคล่ือนการแกปญหาการตายในกลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนต” กรมควบคุมโรค

197 โครงการ“พัฒนามาตรฐานผูตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับตน(Inspector)ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

198 โครงการ“การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใชชุมชนเปนฐาน(CommunityBasedonRoadSafetyManagement)” กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

199 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการประเมินศักยภาพเช้ือเพลิงธรรมชาติเพ่ือการกํากับดูแลการสํารวจและผลิต

ปโตรเลียมและการเตรียมการเปดใหยื่นขอสิทธิสํารวจและผลิตปโตรเลียม(ปงบประมาณ2565)

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

200 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือวิเคราะหยุทธศาสตรและแผนงาน(ระยะที2่) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

201 เพ่ิมประสิทธภิาพการบูรณการการปฏิบัติงานรวมกันระหวางสํานักงานพลังงานจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ผูประกอบการในพื้นที่

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

070202 การใชพลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 202 การสรางตนแบบระบบเก็บกักพลังงานแบตเตอรี่เพ่ือชดเชยคุณภาพไฟฟาสําหรับอาคารที่มีลักษณะโหลดการใชไฟฟาแบบพิเศษ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

(07) ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล

070102 ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทย

ดีข้ึน

070105 ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

070201 การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลง

070101 ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศลดลง
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203 โครงการ“จัดทําแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟาเพื่อรองรับเปาหมายการสงเสริมยานยนตไฟฟาของ

ประเทศ”

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

204 โครงการยกระดับระบบจัดการขอมูลสารสนเทศของหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํามันเช้ือเพลิงแบบ4.0ระยะที2่ กรมธรุกิจพลังงาน

070204 การปรับปรงุและพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศใหมี

ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีระบบโครงขายสมารทกริด

205 โครงการ“ศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี”่ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

206 ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

207 โครงการบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะสูชุมชนประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 สาํนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ

070203 ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ตมากขึ้น

หนา 16



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

208 เรงการจัดตั้งและขยายธรุกิจของผูประกอบการอัจฉริยะ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

209 โครงการ“เสรมิสรางรากฐานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสูตลาดความงามโลก”(THAILAND SMEs Step up to 

World Beauty Market)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

210 โครงการประเทศไทยกาวไกลสรางอาชีพเชื่อมตลาดเพ่ิมรายไดเพ่ือชุมชนมืออาชีพยั่งยืนดวยระบบคุณวุฒิวชิาชีพ สถาบันคุณวฒิุวิชาชีพ(องคการมหาชน)

211 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมในการเริ่มตนธุรกิจ สํานักงานปลัดกระทรวง(สป.อว.)

212 การยกระดับสินคาและบริการโอทอป (OTOP) ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

213 พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการสมัยใหม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

214 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของวสิาหกิจไทยดวยดิจิทัล (Digital for SME) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

215 สนับสนุนสินเช่ือ SMEs เช่ือมไทยเช่ือมโลกดวยการคาการลงทุนระหวางประเทศ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

216 โครงการค้ําประกันสินเช่ือเพ่ือผูประกอบการ Micro Entrepreneurs (โครงการและงบประมาณจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

ครม.โดยขณะนี้ยังไมไดผานความเห็นชอบจากครม.ซึ่งจะมีการปรบัปรงุรายละเอียดโครงการในภายหลัง)

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม

217 ปรบัตัวสูวิกฤตดวย E-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน (Digita lVillage by DBD) กรมพัฒนาธุรกิจการคา

218 เพ่ิมโอกาสการคาดวย e-Commerce กรมพัฒนาธุรกิจการคา

219 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

220 โครงการสรางแบรนดประเทศไทยในดานการคาและบริการ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

221 โครงการสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาดและการทําธุรกิจระหวางประเทศ กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ

080303 การขยายตัวการสงออกของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เพ่ิมขึ้น

222 โครงการสงเสริมเกษตรกรผูประกอบการไทยเรงตอยอดใชประโยชน FTA กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

080401 อันดับนโยบายของภาครฐัที่มีตอวิสาหกิจและผูประกอบการ

ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีข้ึน

223 โครงการ SME Access เพ่ือสงเสริม SME เขาสูการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(08) ประเด็น ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

080102 ความสามารถในการแขงขันดานการใชเครื่องมือและ

เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

080201 สินเช่ือธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญเฉลี่ยตอปเพ่ิมขึ้น

080301 มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเพ่ิมขึ้น

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเริ่มตนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น

080302 ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของ

ประเทศไทยดีขึ้น

หนา 17



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน
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เปาหมายของแผนแมบทยอย

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวนัออกเพ่ิมขึ้น

224 พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกEEC กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

225 โครงการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุนดวยนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องคการมหาชน)(สทอภ.)

226 การพัฒนาเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก(EECi) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

227 โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐานGMP/Non-GMP สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

228 พัฒนาทักษะที่พึงประสงคในการทํางานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใตเพ่ิมขึ้น

229 พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการทองเที่ยวและบริการใหมีมูลคาสูง กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตที่ไดรับการพัฒนาใหเปน

เมืองนาอยูมากขึ้น

230 โครงการจัดการปจจัยเส่ียงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต กรมอนามัย

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 231 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความตองการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ไดรับการ

พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูมากขึ้น

232 โครงการจัดการปจจัยเส่ียงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน กรมอนามัย

(09) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

หนา 18
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233 โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)

234 โครงการสรางความตระหนักใหประชาชนมีจิตสํานึกในการบรจิาคโลหิต สภากาชาดไทย

235 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

236 โครงการสมัชชาคุณธรรม ศูนยคณุธรรม(องคการมหาชน)

237 โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ศูนยคณุธรรม(องคการมหาชน)

238 โครงการสงเสริมเครือขายครอบครัวคุณธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

239 โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

240 โครงการสรางผูนําการเปล่ียนแปลงของชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

241 สงเสริมบุคคลและองคกรตนแบบดานคุณธรรม ศูนยคณุธรรม(องคการมหาชน)

242 การสรางการรับรู พ.ร.บ.สงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ

243 จัดทํามาตรฐานดูแลส่ือออนไลน กรมประชาสัมพันธ

244 ปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย(NBT)เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐประชาชนและสาธารณะประโยชน กรมประชาสัมพันธ

245 โครงการจัดทําและเตรียมการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสรมิจริยธรรมและมาตรฐานวชิาชีพสื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ

246 โครงการสรางและพัฒนาชองทางการประชาสัมพันธเพ่ือสาธารณประโยชน กรมประชาสัมพันธ

247 โครงการสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธเพ่ือบริการขอมูลขาวสารไปสูประชาชน กรมประชาสัมพันธ

(10) ประเดน็ การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม

100301 สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุมกันใหแก

ประชาชนในสังคม ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย 

และสรางสรรคเพิ่มขึ้น

100101 คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตาม

มาตรฐานและสมดุลทั้งดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิต

วญิญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรบัตวัเขากับ

สภาพแวดลอมดีข้ึน
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248 ThaiFamilyPlatformเพ่ือการเรียนรูสําหรับสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั

249 พัฒนาศักยภาพครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

250 ส่ือสารองคกรเพื่อเสริมสรางพลังดานสตรีและครอบครัวสูสังคม กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว

251 ขับเคล่ือนงานตามมาตรการดานสตรีกับการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั

252 โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา กรมสุขภาพจิต

253 โครงการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมกรตลาดอาหารสําหรับทารกและเดก็เลก็พ.ศ.2560 กรมอนามัย

254 โครงการสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ กรมอนามัย

255 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติเด็กปฐมวยั กรมกิจการเด็กและเยาวชน

256 โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอาย2ุ-6ป กรมอนามัย

110301 257 โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวยัเรียน กรมสุขภาพจิต

258 โครงการการเสริมสรางสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุนนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรูในศตวรรษที2่1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

259 โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ(HealthLiterateSchool) กรมอนามัย

260 การพัฒนานักศึกษาและกําลังคนสูการเปนผูประกอบการนวัตกรรม(innovativeentrepreneur)ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาหารฟงกชัน(functionalfood)และอาหารเปนยา(nutraceutical)เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขงขันของประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

261 การยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

262 โครงการผูพิทักษอนามัยโรงเรียน กรมอนามัย

263 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของวยัรุน กรมสุขภาพจิต

264 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวติเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที2่1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

265 โครงการสืบสานฟนฟูและพัฒนาศักยภาพดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไทยสูนวตักรรมเชิงสรางสรรค มหาวิทยาลัยนเรศวร

266 การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรยีนรูและของเลนวิทยาศาสตรตนแบบเพื่อศตวรรษที2่1 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต(ิอพ.)

วยัเรียน / วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน

 รูจักคิด วเิคราะห รักการเรยีนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลา

หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอด

ชีวติดีข้ึน

110101 ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึกความเปนไทย 

ดํารงชีวติแบบพอเพียงมากขึ้น

110201 เด็กเกิดอยางมีคณุภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถเขาถึง

บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

(11) ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

หนา 20
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267 โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

268 การยกศักยภาพการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารควบคูกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

269 โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

270 พัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความตองการของตลาดงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ

271 โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

272 โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหมStartup มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

273 พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหมStartup มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย

274 พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเปนผูประกอบการยุคใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

110401 275 โครงการการสรางความเขมแข็งกําลังคนและชุมชนทองถ่ินดวยมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาการชีพ (องคการมหาชน)

276 โครงการขับเคล่ือนนโยบายดูแลสุขภาพผูประกอบอาชีพในชวงชีวติวิถีใหม(NewNormal)และพัฒนาระบบเฝาระวงัควบคมุโรค

จากการประกอบอาชีพ

กรมควบคุมโรค

277 โครงการ“การพัฒนากําลังคนดานการแพทยแผนไทยและสปาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก(EEC)”

มหาวิทยาลัยบูรพา

278 สงเสริมแรงงานคุณภาพใหไดรับคาจางตามระดับความรูความสามารถผานผูมีสวนไดสวนเสีย กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

279 โครงการพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยของวยัแรงงานเพ่ือเพิ่มผลผลิตของประเทศ กรมการแพทย

280 โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน กรมการจัดหางาน

281 สงเสริมการลดความสูญเสียเพ่ิมความปลอดภัยผานการรับรองความรูความสามารถ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

282 พัฒนาฝมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

283 โครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทํางานสุขภาพดีในสถานประกอบการ กรมอนามัย

284 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมายที่อยูในความรบัผิดชอบของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

285 โครงการพัฒนากัญชงสูพืชเศรษฐกิจใหมจังหวดัขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

286 โครงการIGJD-educenterการพัฒนาระบบการเรยีนการสอนดวยIntegratede-LearningPlatformOpenOnlineCourse มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

287 นวตักรรมการจัดการศกึษาออนไลนที่มุงพัฒนาศักยภาพดานทักษะแรงงานฝมือและทักษะการเปนผูประกอบการดานเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมกอสราง

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย

288 พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครวัสูความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ 

สามารถปรับตัวและเรียนรูส่ิงใหมตามพลวตัของโครงสราง

อาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเช่ียวชาญตางประเทศ เขามา

ทําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม

เปาหมายเพ่ิมขึ้น

289 เสรมิสมรรถนะแรงงานดวยเทคโนโลยีรองรับการทํางานในศตวรรษที2่1 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

290 โครงการการพัฒนาชุมชนตนแบบสําหรับผูสูงอายุในภาคใต(โครงการนํารองชุมชนในจังหวดัตรังสตูลและกระบ่ี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

291 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ กรมอนามัย

292 โครงการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

293 โครงการ“การพัฒนาและประยุกตใชActiveAgeingIndex(AAI)เพ่ือการออกแบบระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว

(LongTermCares:LTCs)”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

294 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนไทยกลุมวยัผูสูงอายุ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

295 โครงการสงเสริมอาชีพผูสงูอายุเปนผูดูแลเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธสองรุนสรางคุณคาชีวติตามแนวคดิ:ศูนยดูแลคนสองวยั

(IntergenerationcareCenter)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ

296 โครงการพัฒนาทักษะความรูความสามารถการทํางานและการเปนผูสูงอายุที่มีพลัง(ActiveAgeing) กรมกิจการผูสูงอายุ

297 โครงการโปรแกรมฝกสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุดวยการบริหารนิ้วมือรวมกับดนตรีบําบัดและเกมสบําบัด มหาวิทยาลัยบูรพา

298 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

299 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบองครวมตอเนื่องและอัจฉริยะดวยแนวคดิครอบครัวภายใตสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อรองรับ

สังคมสูงวยั:กรณีศกึษาจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

300 โครงการเสริมสรางสุขภาวะทางใจเตรียมพรอมสูสังคมสูงวยั กรมสขุภาพจิต

301 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุดานภูมิปญญาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

302 โครงการการสํารวจภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดที่อยูในกลุมภาคกลางตอนบนเพ่ือเสริมสรางรายไดแกผูสูงอายุกรณีศึกษาจังหวดั

พระนครศรอียุธยาสระบุรีและลพบุรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

110501 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวติที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ

ดํารงชีวติ เรียนรูพัฒนาตลอดชีวติ มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม

 สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพิ่มขึ้น
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

120101 303 โครงการพัฒนาหลักสูตรส่ือและกระบวนการจัดการเรยีนรูที่เนนการคิดวเิคราะหการแกปญหาและกระตุนใหเกิดและใชความคิด

สรางสรรคและสามารถนําไปใชไดจริง

สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

304 โครงการสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร(Coding) สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

305 แพลตฟอรมการเรยีนการสอนออนไลนที่เขาถึงโดยสะดวกถวนหนาสําหรับนักเรียนพิการทุกประเภท สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

306 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูตามทักษะศตวรรษที2่1 สํานักงานบรหิารและพัฒนาองคความรู

307 โครงการเพ่ิมศักยภาพครใูหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที2่1 สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

308 โครงการพัฒนากําลังคนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงวถิีใหม(CoastalTourism) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

309 โครงการพัฒนาครผููสอนวทิยาศาสตรคณติศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดาํริ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

310 โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/NewSkill) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

311 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรูของสสวท. สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

312 EECสูประตูนวัตกรรม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกกับการพัฒนาผูประกอบการที่สําเร็จการศกึษาผานการ

ยกระดับทักษะความชํานาญการริเร่ิมระบบนิเวศและโปรแกรมความเปนผูนําระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก

313 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรยีนรูการวดัและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

314 โครงการการยกระดับความเปนเลิศดานดิจิทัลสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที2่1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

315 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องตามระดับคณุภาพของมาตรฐานวิชาชีพ

MOOCsforTeachers(M4T)

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

316 งานพัฒนาและเช่ือมโยงหองสมุดออนไลนแหงชาติ สํานักงานบรหิารและพัฒนาองคความรู

317 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูสาธารณะออนไลนของประเทศไทยPublicLearningPortal สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

คนไทยไดรับการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

มีทักษะการเรยีนรู และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติดีข้ึน

(12) ประเดน็ การพัฒนาการเรียนรู
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

318 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรยีนรูตามแผนการปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

319 โครงการสรางสรรคเมืองแหงการอานและการเรียนรู สํานักงานบรหิารและพัฒนาองคความรู

320 สงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

321 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถ่ินระยะที2่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา(สกอ.)

322 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษที2่1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

323 โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนของครูวทิยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทางสสวท. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

324 โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณการทํางานเพ่ือการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ(องคการมหาชน)

325 โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการเรียนรูในศตวรรษที2่1ของหนวยงานดานการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

326 โครงการวิจัยวัดผลและประเมินผลการจัดการเรยีนรูดานวทิยาศาสตรคณติศาสตรและเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ

สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

327 (ราง)โครงการ“สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต(ิองคการมหาชน)สู

การเปนCenterofExcellence:COE”

สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาต(ิองคการมหาชน)

328 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

329 ศูนยการเรียนรูเพ่ือชุมชนพหุปญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

330 โครงการขยายฐานการพัฒนาและสงเสรมิผูมีความสามารถพิเศษการศึกษาขั้นพื้นฐานสูแผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบาย

ประเทศไทย4.0

สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท.)

331 โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมพหุปญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในสถานศกึษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

332 โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลสารสนเทศสําหรับการประเมินผลและการวางแผนการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปญญา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

120201 ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการ

พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
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333 โครงการพัฒนาการสื่อสารความรอบรูเร่ืองโรคเอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี กรมควบคมุโรค

334 โครงการพัฒนาและสงเสริมความรอบรูดานการรักษาและฟนฟูสุขภาพที่ถูกตองสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย กรมการแพทย

335 โครงการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพทุกชวงวัย กรมอนามัย

336 โครงการสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันการบาดเจ็บในเด็ก(ChildInjury) กรมควบคุมโรค

337 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนแผนการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ กรมอนามัย

338 การสรางความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชนดวยการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือกและสมุนไพร กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

339 โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวคัซีน สถาบันวัคซีนแหงชาติ

340 พัฒนากลไกจุดจัดการ(node)นํารองระดับพ้ืนที่เพื่อขยายผลชุดความรูสุขภาวะ:ศูนยเรียนรูสุขภาวะป2564-2565 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)

341 โครงการการปองกันการจมน้ําโดยใชชุมชนเปนฐานภายใตยุทธศาสตรผูกอการดี(MERITMAKER) กรมควบคุมโรค

342 โครงการการพัฒนารูปแบบการแจงเตือนการพลัดตกหกลมในผูสูงอาย(ุfalldetectionalarm)ระดับชุมชนในบริบทของประเทศ

ไทย

กรมควบคุมโรค

343 โครงการขับเคล่ือนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพดวยศักยภาพพชอ./พชข. กรมควบคุมโรค

130101 ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลด

โรคที่สามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสํานึกการมี

สุขภาพดีสูงข้ึน

(13) ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

130201 จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น
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344 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการดานอาหารและยาและหองปฏิบัติการดานอาหารและยาเพื่อขยายขอบขายการ

รับรองตามมาตรฐานกรมวทิยาศาสตรการแพทยปงบประมาณ2565

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

345 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ กรมสุขภาพจิต

346 โครงการการเพ่ิมประสิทธภิาพการบําบัดทางจิตสังคมสําหรับผูปวยโรคติดสุราที่มีภาวะพรองการรูคิด กรมสุขภาพจิต

347 พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิและเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

348 โครงการพัฒนาบริการการแพทยแผนไทยในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

349 โครงการขับเคล่ือนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุมวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรมสุขภาพจิต

350 โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

351 แพลตฟอรมการเฝาระวังสถานการณของโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําหรือโรคติดตออันตรายแบบบูรณาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

352 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรูของชุมชนในการปรบัตวัดานสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมอนามัย

353 โครงการยกระดับระบบรบัมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําโรคระบาดใหพรอมรับมือ กรมควบคุมโรค

354 โครงการพัฒนากลไกความรวมมือเครือขายทั้งระดับชาติและนานาชาติเพ่ือยกระดับระบบเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

กรมควบคุมโรค

130501 ประชาชนมีความรูสุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

130301 มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึง

ไดดีขึ้น

130401 การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง
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355 “โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการประมวลผลขอมูลกิจกรรมทางกายการออกกําลังกายและการเลนกีฬาของประชาชน

(CALORIES CREDIT CHALLENGE)”

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

356 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเลนกีฬาการออกกําลังกายรวมกันแบบเสมือนจริง(Virtual Sport Project) สํานักงานปลดักระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

357 โครงการ 10 ลานครอบครวัไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย

358 สงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน“Calories credit challenge” กรมพลศกึษา

359 สงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาหมูบาน (1 ตําบล 1ชนิดกีฬา) กรมพลศึกษา

360 การเตรียมและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย

361 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ(SportsHero) การกีฬาแหงประเทศไทย

362 โครงการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดานการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

363 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

140301 บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น

140101 คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการอยาง

สมํ่าเสมอเพิ่มขึ้น

140201 นักกีฬาไทยประสบความสําเรจ็ในการแขงขันระดับนานาชาติ

(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
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150101 364 โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมสูการเปนหุนสวนในการพัฒนาประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

365 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุทุกมิติ กรมกิจการผูสูงอายุ

366 ตามรอยครูภูมิปญญาลานนาเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

367 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํา3วยัเพื่อพัฒนาเครือขายในชุมชนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

368 พัฒนาศักยภาพเครือขายผูนําทองถ่ินเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยในจังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

369 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําเพื่อรองรับสังคมผูสูงวยัในจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลําภูและบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

370 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํา3วยัเพื่อพัฒนาเครือขายในชุมชนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

371 สรางเสริมศักยภาพผูนํา3วยัเพื่อพัฒนาเครือขายในชุมชนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

372 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

373 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูนําชุมชนเพ่ือความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสงิหบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

374 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

375 2565:การพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

376 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

377 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ

378 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

379 โครงการสงเสริมอาสาสมัครเกษตรปงบประมาณพ.ศ.2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยาง

ตอเนื่อง

(15) ประเด็น พลังทางสังคม
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380 โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน(โครงการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แหง) มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี

381 การพัฒนาศักยภาพผูนําเด็กและเยาวชนผานกลไกกระบวนการเรยีนรูของภาคีเครือขายสามจังหวัดชายแดนภายใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

382 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

383 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

384 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

385 โครงการนวัตกรรมการบรหิารจัดการภาคีเครือขายเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต

386 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือขายชุมชน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

387 นวตักรรมการบรหิารจัดการภาคีเครือขายเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

388 นวตักรรมการบรหิารจัดการภาคีเครือขายเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

389 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางกระบวนการทํางานในรูปแบบภาคีเครือขายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

390 เสรมิสรางการใชชีวติครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับชาวตางชาต(ิทั้งในประเทศและตางประเทศ) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

391 ส่ือสรางสรรคสังคมผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

392 โครงการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวยั กรมอนามัย

393 โครงการเสริมสรางพัฒนากลไกเครือขายสรางความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ

394 พัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุเพ่ือรองรบัสังคมสูงวยัเชิงรกุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

395 โครงการเครือขายพลังทางสังคมสูงวยัเชิงรุก(ครอบครัวแหวงกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

396 โครงการคืนกําไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพการเตรียมความพรอมกอนวยัสูงอายุในทุกมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

397 พลังสังคมสรางการเตรียมพรอมและชุมชนที่เอ้ือตอผูมีอาการสมองเส่ือม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพ่ือใหสูงวัย

อยางมีคณุภาพเพิ่มขึ้น
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398 โครงการพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมของผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ

399 โครงการ“ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร”(SeniorComplex) กรมธนารักษ

400 พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ ศูนยความเปนเลิศดานชีววทิยาศาสตร(องคการมหาชน)

(ศลช.)
401 โครงการพัฒนาระบบการปองกันโรคระดับทุติยภูมิเพ่ือดูแลรักษากลุมอาการหรือโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ กรมการแพทย

402 โครงการขับเคล่ือนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ กรมอนามัย

403 โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครวัเรือนเกษตรกรสูงวัย กรมสงเสรมิการเกษตร

404 2565:พัฒนาแหลงเรียนรูภมูิปญญาทองถิ่นของผูสูงวยัสูคนรุนหลังดวยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

405 ขยายผลการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุระยะที2่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

406 การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุสูความเปนพลเมืองดจิิทัลดานความสรางสรรคทางดจิิทัลเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพสําหรับ

ผูสูงอายุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

407 ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุแบบบูรณาการการทํางานรวมกันของ6กระทรวงหลักและทุกภาคสวน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

150202 ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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408 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผานการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)
409 โครงการพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินดานการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือการแปรรูปผลผลิตและการเพ่ิมประสิทธภิาพการ

ผลิตผลผลิตทางการเกษตร

มหาวิทยาลัยแมโจ

410 คาใชจายในการดําเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนป2565 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

411 โครงการยกระดับศักยภาพกลุมเกษตรกรสูผูประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพรChampionเพ่ือความมั่งคงดานอาหารและ

ยาของจังหวัดชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ

412  การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสําหรับผูสูงอายุผูมีรายไดนอยบนพื้นฐานการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากล

ของชุมชนตนแบบในพื้นที่จังหวดันาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

413 เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพพืชและเห็ดประจําทองถิ่นแตละภูมิภาคสรางความมั่นคงทางรายไดของชุมชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

414 โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร กรมประมง

415 โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง กรมประมง

416 โครงการการถายทอดเทคโนโลยีในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

417 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณพื้นที่ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(โครงการ

รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แหง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

418 โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑดวยวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวง(สป.วท.)

419 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานสูSME4.0 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

420 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสูการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรสรางมูลคาเพิ่มดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉรยิะ

มหาวิทยาลัยแมโจ

421 โครงการยกระดับเกษตรกรและสรางขีดความสามารถในการแขงขันดวยมาตรฐานเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยแมโจ

422 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผานระบบSMARTCBT องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน(องคการมหาชน)

423 โครงการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

(16) ประเดน็ เศรษฐกิจฐานราก
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424 การใชประโยชนของวัตถุดิบพื้นถิ่นอยางคุมคาและตอยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

425 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร กรมการขาว

426 โครงการจัดการองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

427 โครงการ“พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยภาคีเครือขาย” กรมการพัฒนาชุมชน

160202 กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีความสามารถในการ

บริหารจัดการหนี้สินไดมีประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

428 โครงการ“แกไขปญหาหนี้สินครวัเรือนของประชาชนโดยศูนยจัดการกองทุนชุมชน” กรมการพัฒนาชุมชน

160201 ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง
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429 โครงการสวสัดิการลดความเหลื่อมล้ํา” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

430 โครงการคุมครองสวสัดิภาพและจัดบรกิารสวัสดิการในบานพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

431 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติและผลิตภาพแรงงาน(โครงการสงเสริมสวสัดิการแรงงานแบบยืดหยุน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

432 โครงการพัฒนาระบบการจัดสวสัดิการและใหบริการสวสัดิการแกเด็กเยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

433 โครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธคินพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

434 โครงการคุมครองสวสัดิภาพคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

435 โครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต(ิสปสช.)

436 การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุมครองทางสังคมสําหรับกลุมเปราะบาง มหาวิทยาลัยพะเยา

437 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบท สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

438 โครงการการดําเนินงานสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน

(ปงบประมาณ2565)

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

439 โครงการ “พัฒนาระบบการใหความชวยเหลอืคุมครองผูประสบปญหาทางสังคม” สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย

440 โครงการตําบลสรางเสริมสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

441 โครงการสงเสริมการเขาถึงหลักประกันทางสังคม กรมกิจการผูสูงอายุ

(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง

ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

170201 มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่

ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน
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442 สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(ราชการบริหาร

สวนกลาง)

443 โครงการจัดทําดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอมของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

444 โครงการสงเสริมผูประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหเขาสูมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

445 เสรมิสรางความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม

จากการทําเหมืองแรและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

446 โครงการ“เพ่ิมประสิทธิภาพและขยายเช่ือมตอเครือขายคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

447 โครงการ“การจัดการทรัพยากรของปาชายเลนในพื้นที่เปราะบางและพื้นที่สําคัญดานความหลากหลายทางชีวภาพ" กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

448 โครงการเพ่ิมศักยภาพของประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติดวยแนวคดิการประเมินพื้นที่สเีขียวและคุณคาของระบบนิเวศเชิงพื้นที่ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องคการมหาชน)(สทอภ.)

449 โครงการเพาะกลาพันธุนักสืบเพื่อการปองกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนการกระทําความผดิที่เก่ียวของกับการคาสัตวปา

และพันธุพืชที่ผิดกฎหมาย(วจ.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

450 โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมอัจฉริยะสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

451 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของกลยุทธในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม (วจ.)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

452 โครงการปลูกปาและปองกันไฟปา กรมปาไม

453 โครงการพัฒนาพื้นที่เช่ือมตอระบบนิเวศฟนฟูแหลงน้ําและแหลงอาหารสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

454 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลอยางยั่งยืน กรมประมง

455 โครงการบริหารจัดการชายฝงทะเลและการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเปนระบบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน

180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

180201 ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

(18) ประเด็น การเติบโตอยางย่ังยืน
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456 โครงการวิจัยการกักเก็บคารบอนในหญาทะเลเพ่ือรองรับการรปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

457 โครงการ“การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกภายใตยุทธศาสตรระยะ

ยาวในการพัฒนาแบบปลอยกาซเรอืนกระจกต่ําของประเทศ”

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

458 โครงการศึกษาและวเิคราะหแนวทางของการรายงานขอมูลผลการลดกาซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาระบบรวมรวมและเช่ือมโยง

ขอมูลจากทุกภาคสวนสําหรับการรายงานตามกรอบความโปรงใสภายใตความตกลงปารีส

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

459 โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดกาซเรอืนกระจกภาคอุตสาหกรรมปที2่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

460 เสรมิสรางความตระหนักรูและเสริมศักยภาพดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม

180401 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดินและแหลงน้ํา

ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน

461 โครงการติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ําทะเลพรอมติดตั้งระบบเฝาระวังเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยาง

ยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

462 โครงการเฝาระวังและปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ กรมอนามัย

463 โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนในพื้นที่เส่ียงมลพิษอากาศ กรมควบคุมโรค

464 โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

465 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีรไีซเคลิเพ่ือพัฒนาตนแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนตไฟฟาใชงานแลวในประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

466 โครงการ“การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงสูการเติบโต

อยางยั่งยืน”

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

467 โครงการประยุกตใชนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนทัศนในการเติบโตอยางยั่งยืน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องคการมหาชน)(สทอภ.)

180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยูระดับ

มาตรฐานของประเทศไทย

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตราย 

สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

180501 คนไทยมีคณุลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวติที่ดี

180301 การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
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190101 ระดับความม่ันคงดานน้ําอุปโภคบรโิภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3 

ใหเปนระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)

468 โครงการจัดการคุณภาพระบบประปาบาดาลใหไดมาตรฐานน้ําประปาดื่มไดทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

469 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพระบบเตอืนภยัของประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

470 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและเพ่ิมศักยภาพการจัดการสาธารณภยัดานน้ําของ

ประเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

471 โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญรมิแมน้ํา(RiverbankFiltration) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

472 พัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือเปนตนแบบศูนยการเรยีนรูดานน้ําบาดาลประจําตําบล สํานักงานการวจัิยแหงชาติ

473 โครงการวิเคราะหการใชน้ําบาดาลเชิงพ้ืนที่เพ่ือนําบอน้ําบาดาลเขาสูระบบตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพ.ศ.2520 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

474 สงเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพ.ศ.2520เพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพการประกอบกิจการน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

475 โครงการระบบติดตามเฝาระวังระดับน้ําบาดาลและคณุภาพน้ําบาดาลทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

476 โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเขตเมืองหลัก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

477 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของอปท.ภาคเอกชนผูประกอบวิชาชีพน้ําบาดาลและองคกรผูใชน้ําใหมีการบรหิาร

จัดการตามหลักวชิาการดานน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

478 โครงการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่เพื่อจัดทําแผนที่เส่ียงผลกระทบตอศักยภาพน้ําบาดาลสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพื่อการอนุญาต

ประกอบกิจการน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

479 โครงการทบทวนปรับปรงุแกไขและพัฒนากฎหมายวาดวยน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

480 โครงการสํารวจและผลิตน้ําบาดาลสําหรับภาคอุตสาหกรรม(IndustrialGroundwaterWell-field) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

481 โครงการบริหารจัดการน้ําพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน กรมชลประทาน

190203 ผลิตภาพจากการใชน้ําเพ่ิมขึ้น 482 โครงการพัฒนาระบบกระจายนําบาดาลเพ่ือการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

190301 แมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศ

และทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

483 การดําเนินงานบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะแบบมีสวนรวม(คาใชจายในการรองรับการ

ดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา20ปดานที4่การอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่ว

ประเทศ)

กรมทรัพยากรน้ํา

(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจาก

ปจจุบัน 64 คะแนน ใหเปน 80 คะแนน

190202 ระดับความม่ันคงดานน้ําเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น
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484 โครงการสนับสนุนและใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญเพื่อเปลี่ยนผานสูรฐับาลดิจิทัล สาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

485 โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการกรมการแพทยแนวใหมดวยระบบดิจิทัล(DigitalDMSNewManagementSystem) กรมการแพทย

486 โครงการพัฒนาดานความมั่นคงของโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ(DG-Link) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

487 พัฒนาระบบตรวจสอบถ่ินกําเนิดสินคาแบบไรกระดาษ กรมการคาตางประเทศ

488 โครงการพัฒนาศูนยบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ(ภาคธรุกิจและภาคประชาชน) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

489 ยกระดับการใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยนวตักรรมดิจิทัล(DFTSMARTCertificateofOrigin(C/O)) กรมการคาตางประเทศ

490 โครงการยกระดับการใหบริการดานสิทธปิระโยชนผานระบบดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคมแกลูกจางและผูประกันตน สํานักงานประกันสังคม

491 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญและระบบการวเิคราะหขอมูลเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนองคกรเปน

ดิจิทัล

ถาเนื้อในทําเฉพาะในองคกรตัดทิ้ง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

492 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลกลางกรมอนามัย(DoHDataCenter)และระบบDoHDashboardเพ่ือสนับสนุนงาน

สงเสรมิสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

กรมอนามัย

493 โครงการพัฒนาระบบกลางดานกฏหมาย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

494 โครงการระบบการส่ือสารแบบรวมศูนย(UnifiedCommunication) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

495 พัฒนาการสืบคนฐานขอมูลสิทธบิัตรไทยดวยปญญาประดิษฐ(AI)และเพ่ิมประสิทธภิาพการใหบริการดวยระบบใหคําปรึกษา

ทางไกล(Tele-ConsultingSystem)

กรมทรัพยสินทางปญญา

496 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว

497 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะรางพ.ร.บ.กระทูถามและขอปรึกษาหารือส.ส./ส.ว. สํานักงานเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบรกิารภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น

200201 หนวยงานภาครฐับรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
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498 เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

499 โครงการประชาคมเขมแข็งอยางยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

500 ยกระดับการมีสวนรวมในการจัดบรกิารสาธารณะ สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี

200302 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสมรรถนะและสรางความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

ใหกับประชาชน

501 โครงการพัฒนาระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระยะที2่ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

502 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเขาสูระบบราชการ4.0 กรมพัฒนาที่ดิน

503 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานดานนิติบัญญัติ

recheck กระบวนการทํางานของเขา

สํานักงานเลขาธิการวฒิุสภา

504 โครงการการใหบริการตรวจวิเคราะหสินคาดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรชนิดพกพาแกหนวยงานภายในกรมศลุกากรทั้งในและ

นอกสถานที่

กรมศลุกากร

505 โครงการพัฒนามาตรฐานการใหบริการผลิตภัณฑสุขภาพดวยนวตักรรมบริการแบบมีสวนรวม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

506 โครงการ“การพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลกลางดานการทองเที่ยวของประเทศเพ่ือการวเิคราะหคาดการณอนาคตวางแผนและ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

507 โครงการบูรณาการฐานขอมูลดานความปลอดภัยของผลิตภณัฑ(ProductSafety)เพ่ือการคุมครองผูบริโภคและประชาชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

508 โครงการพัฒนาบริการขอมูลการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับประชาชนบนระบบออนไลน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

509 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสการอํานวยความสะดวกและการบริการ

ประชาชน

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

200301 เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบรกิาร

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ

คลองตัว
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510 โครงการเครือขายป.ป.ท.เฝาระวังการทุจริต"PACCConnect" สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

511 โครงการขับเคล่ือนการมีสวนรวมดานการศึกษาเพื่อตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใชเครือขายครูภูมิปญญา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

512 ขับเคล่ือนระบบเฝาระวังการทุจริตเชิงรุกในหนวยงานภาครฐั สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

513 โครงการ“พัฒนาและปรับปรงุกฎหมายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตในภาครัฐ”

เสร็จใน65?

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

(21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตยสุจริต

210102 คดทีุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
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514 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกํากับดูแลธรุกิจดิจิทัล สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

515 โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนในระบบกลางดานกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

516 บูรณาการความรวมมือเครือขายดานการปองกันการเกิดอาชญากรรมคดพีิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

517 พัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

518 การพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษดวยเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

220103 ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย 519 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิตธิรรม สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

520 โครงการพัฒนาระบบการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

521 โครงการอัยการคุมครองสทิธผูิบริโภค สํานักงานอัยการสูงสุด

522 โครงการเรงรัดผลักดันทรัพยสินเพ่ือเสริมสรางการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กรมบังคับคดี

523 โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายดานการบังคับคดีแพง การบังคบัคดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายใน

ชีวติประจําวัน

กรมบังคับคดี

(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

220101 กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน

อยูภายใตกรอบกฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทาง

เศรษฐกิจ ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติและเปนธรรม

220201 การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใสสะดวก รวดเร็ว เสมอ

ภาค ทั่วถึง เปนธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
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524 ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

525 การพัฒนาผลิตภัณฑ Innovative House สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

526 อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต สํานักงานการวจิัยแหงชาติ

527 โครงการ“พัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Deep-techSector)” สาํนักงานนวตักรรมแหงชาต(ิองคการมหาชน)(สนช.)

528 การพัฒนาแพลตฟอรมหุนยนตเคล่ือนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการใชงานภาคเกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทยการผลิต

และบริการสาธารณะ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

529 โครงการสงเสริมและพัฒนานวตักรรมวัตถุดิบรวมกับผูผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรบัความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

530 การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในสัตวน้ํา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

531 โครงการจัดทําฐานขอมูลวจิัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความตองการภาคอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

532 โครงการ“ศูนยพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรกลุมจังหวดัภาคกลางตอนลาง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร

533 “โครงการพัฒนาศูนยกลางรวบรวมและกระจายสินคามาตรฐานเกษตรอินทรียและเช่ือมโยงตลาดระดับชุมชนจังหวดัเชียงใหม 

(Chiangmai Organic Hub) มุงสูตลาดระดับชาติและสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน

จากการวจิัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากปจจุบัน
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534 โครงการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวตักรรมใหเขมแข็งและเติบโตอยางกาวกระโดด สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต(ิองคการมหาชน)(สนช.)

535 โครงการ“พัฒนาและเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่เศรษฐกิจนวตักรรม/อุทยานวทิยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวนัออก

(EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร(FoodInnopolis)/ยานนวตักรรม(InnovationDistrict)”(ผานกองทุนววน.P11.2)

สํานักงานนวตักรรมแหงชาต(ิองคการมหาชน)(สนช.)

536 นวตักรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑผาทองถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวดันราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

537 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

538 ขับเคล่ือนองคความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพ่ือตอยอดเชิงพาณิชย:การใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับ

วสิาหกิจชุมชนและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของกลุมลานนาตะวันออก

มหาวิทยาลัยพะเยา

539 การเพ่ิมขีดความสามารถผานกระบวนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมจากมหาวทิยาลัยสูวิสาหกิจชุมชนแบบมีสวนรวม

ในพื้นที่สามจังหวดัชายแดนภาคใต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

540 โครงการจัดต้ังศูนยการแพทยแมนยําแหงชาต(ิNationalPrecisionMedicineCenter) กรมการแพทย

541 การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคณุภาพชีวิตชุมชน สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

542 ประเทศไทยในอนาคต(FutureThailand) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

543 การพัฒนาตนแบบชุมชนนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอยางยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

ฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพื้นที2่0จังหวัดที่วทิยาลัยชุมชนตั้งอยู

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

544 โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน)

545 นวตักรรมการแพทยเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคม สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

546 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต(ิองคการมหาชน)(สนช.)

547 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเพื่อยกระดับชุมชนฐานรากในเชิงพ้ืนที่บนเสนทาง LIMEC สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

548 การใชประโยชนผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Research and Innovation Utilization for Community) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

230102 วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจที่มีนวตักรรมเพิ่มขึ้น

230201 คุณภาพชีวติ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาค

ทางสังคมไดรับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวจิัยและ

พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

หนา 42



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หนวยงาน

รหัส ชื่อเปาหมาย

เปาหมายของแผนแมบทยอย

549 สถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟาแบบเคล่ือนยายไดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

550 โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการประมงปลาจ้ิมฟนจระเขยักษในทะเลสาบสงขลาเพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชย

อยางยั่งยืน

กรมประมง

551 โครงการการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาตะเพียนตางประชากรที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมใน

แหลงน้ําธรรมชาติ

กรมประมง

552 การสรางนักวิจัยระดับแนวหนาดานนาโนเทคโนโลยีจากบุคลากรสายวชิาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

553 การพัฒนาระบบตรวจจับและวเิคราะหพื้นที่เผาไหมจากภาพถายดาวเทียมดวยเทคโนโลยีการเรียนรูเชิงลึกเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพ

การวางแผนจัดการปาไมและความเสี่ยงของไฟปา

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

554 โครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณวิทยาศาสตรอวกาศ(Thailand Space Consortium) สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต(ิองคการมหาชน)(สดร.)

555 ความเปนเลิศดานวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรมจากวัสดุอนุพันธกราฟนขั้นแนวหนาสําหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

556 โครงการวิจัยและพัฒนาดานดาราศาสตรอวกาศและวิทยาศาสตรบรรยากาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต(ิองคการมหาชน)(สดร.)

557 โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรงัสี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต(ิปส.)

558 การพัฒนาวัสดุฉลาดดวยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

559 การพัฒนาขาวพิษณุโลก2ที่มียีนตานทานโรคขอบใบแหงแบบยั่งยืนดวยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นแนวหนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

230301 การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม

มูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพ่ิมขึ้น

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดาน

ทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย
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560 โครงการวิจัยและพัฒนาการวัดดานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิของประเทศเพ่ือสอดคลองกับระบบหนวยระหวางประเทศ สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

561 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการวดัการสั่นสะเทือนชนิดเลเซอรแบบอะเรยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน

เล็ก

สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

562 โครงการสถาปนาความสามารถการวดัสภาพนําความรอนปฐมภูมิของประเทศสําหรับวสัดุอัจฉริยะ สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

563 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝาระวังเตรียมความพรอมระงับและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียรและรงัสี

ขามพรมแดน

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต(ิปส.)

564 โครงการพัฒนา Integrated Metrologyเพ่ือสรางการสอบกลับไดในระบบการวดัแบบ In-line measurement อยางครบวงจร สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

565 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวดัเพ่ือสงเสริมศกัยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมหลอดไฟแอลอีดี สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

566 ยกระดับโรงงานอาหารสัตวน้ําตนแบบเพ่ือการเรียนรูและการวจิัยเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ําไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

567 โครงการพัฒนามาตรฐานวธีิการสอบเทียบเคร่ืองวดัเสียงสําหรับapplicationในมือถือตามมาตรฐานIEC61672:2013เพ่ือรองรับ

การใชงานดานกฎหมายและปองกันสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

568 ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส(ThaiMicroelectronicsCenter:TMEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต(ิพว.)

569 โครงการสรางและพัฒนามาตรฐานระบบการวดัฝุนPM2.5ของประเทศไทยเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนภายในประเทศจาก

ฝุนละอองภายในอากาศ

สถาบันมาตรวทิยาแหงชาต(ิมว.)

570 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรบัใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องคการมหาชน)(สซ.)

230502 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครฐั

เพ่ิมขึ้น

571 การพัฒนากลไกการกํากับดูแลผลิตภณัฑสุขภาพของประเทศในสถานการณวิกฤติรวมกันระหวางภาครฐัสถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

230501 จํานวนโครงสรางพื้นฐานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม

ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน
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