
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (Manpower and Knowledge Institution)

O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบนัความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สงู

P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพ

O1.2 มีก าลังคนระดับสูงรองรับ ECC และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ECC

E-San 4.0 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 

โครงการ

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

*ไม่ได้ก าหนดโปรแกรมย่อย
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ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่างๆ 



ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

- Researcher career path/Postgrad Postdoc
- Global Talent
- Brian Circulation/Reverse Brain drain 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (Manpower and Knowledge Institution)

O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบนัความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สงู

P.2 การพัฒนาก าลังคนระดบัสงูเพื่อรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

O1.1 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาและใช้ก าลงัคนคุณภาพตรงความต้องการของประเทศ

แผนงาน/โครงการส าคัญ*

E-San 4.0 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 

โครงการ

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

*ไม่ไดก้ าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (Manpower and Knowledge Institution)

O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบนัความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สงู

P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทกัษะเพ่ืออนาคต (Upskill/reskill) 

O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพ่ืออนาคต

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- แผนงานยกระดับทักษะบุคลากรวัยท างานและพัฒนาบุคลากรในภาค

การศึกษา ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม (Reskill/Up skill/Career 
Migration/Disrupted Works/WiL)
- พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

E-San 4.0 

- ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษา/อาชีวะศึกษา แบบ Work-integrated 
Learning (WiL)
- ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและนวัตกรรม
ให้แก่เยาวชน (Future Skill) 
- การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงวัย (Pre-ageing Learners, Ageing Learners) 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (Manpower and Knowledge Institution)

O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบนัความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สงู

P.4 AI for all

O1.4 พัฒนาก าลังคนที่สามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสง่เสรมิการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- AI For All 

E-San 4.0 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

- AI ส าหรับเยาวชน 
- AI ส าหรับสาธารณชน (Public)
- AI ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม  

แผนงาน/โครงการส าคัญ

โครงการ

2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (Manpower and Knowledge Institution)

O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบนัความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สงู

P. 5 งานวิจัยขั นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื นฐาน (Basic Research) 

O1.5 พัฒนาก าลังคนที่สามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสง่เสรมิการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- Quantum Research 
- Genomic Research 
- Open Society 

E-San 4.0 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

- Health Frontier                      - Future threat & opportunity 
- Food for the future                - Future Energy 
- Frontier Research                   - Digital Democracy 
- การวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์     
- การวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
- การพัฒนาแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (Manpower and Knowledge Institution)

O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบนัความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สงู

P.6 โครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่เพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม 

O1.6 โครงสร้างพื นฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ที่จ าเป็นตอ่การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศ 

แผนงาน/โครงการส าคัญ

E-San 4.0 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค

โครงการ

1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน (ด้านกายภาพ) 

*ไม่ไดก้ าหนดโปรแกรมย่อย
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แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน

2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทา้ทายของสังคม (Grand Chalenges)

O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขและมีคุณค่า 

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

O2.1 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- Zero Waste
- PM 2.5 และการจัดการมลพิษ
- Smart Farming 

E-San 4.0 

- การจัดการทรัพยากรน้ า - การลดมลพิษ
- ขยะพลาสติกในทะเล
- การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1 บริหารจัดการน  าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยังยืน

2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน (ด้านกายภาพ)

1. การบริหารจัดการน  า
1.1 โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
1.2 โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย 
1.3 โครงการก ากับดูแลการจัดการน้ า  

2.1 Innovative Driven 
Economy 

11. Precision and Smart 
Farm

2.2 Circular Economy 
12. Waste to Energy 
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แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทา้ทายของสังคม (Grand Chalenges)

O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขและมีคุณค่า 

P.8 สังคมสูงวัย

O2.2 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองไดอ้ย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกทีเ่อื อต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- Active Ageing Platform 

E-San 4.0 

- ศักยภาพผู้สูงวัยและการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัน
- ระบบสวัสดิการสังคม
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือการด ารงชีวิต (Assisted living)
- ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน (ด้านสังคม) 

2. ผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

8



แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทา้ทายของสังคม (Grand Challenges)

O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขและมีคุณค่า 

P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

O2.3 สร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลังทางสังคม 

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- สังคมสันติประชาธรรม
- ถนนปลอดภัย

E-San 4.0 

- ความมั่นคง - การปฏิรูปภาครัฐ - สังคมสมานฉันทน์
- ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสร้างความเสมอภาค
- การสร้างความสามารถ การรับรู้และปรับใช้เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ (Emerging Tech) และ
เทคโนโลยีที่เป็นจุดเปลี่ยน (Disruptive Tech) อย่างเท่าทัน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเสริมสร้างทักษะ ขีดความสามารถ กระบวนการคิดและ
สร้างสรรค์ ความเข้าใจตนเองและผูอ่ื้น 
- การรับมือโลกาภิวัตน์ ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  า 

4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 

9



แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 

P.10 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy)

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- BCG in Action 

E-San 4.0 

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

O3.1 พัฒนาและยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

O3.2 ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด 
BCG 

O3.3 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจ
แพลตฟอร์ม 

- BCG Economy - AI & Data Economy
- Creative Economy - Sharing Economy
- RDI เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves 

3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 การพัฒนาอีสานสู่ศูนย์กลางภูมิภาค 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 

2.1 Innovation Driven Economy 
5. Bio refinery 
6. อีสานวากิว (โคราชวากิว)
7. อีสานโคนม (ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ) 
8. Six-leged live stock (แมลงกินได้) 
9. Esan Functional food 

10. Food Fabrication Plant 
Pilot plant 

2.3 Distributed Economy 
13. Modern SME 
14. Value Chain 

การท่องเท่ียว

3.1 ศูนย์กลาง CLMV 
15. ศูนย์กลาง Startups 

ใน CLMV 
16. CLMV Logistics Hub 

3.2 Northeastern 
Economy Corridor 

17. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 4 จังหวัด 
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แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 

P.11 การพัฒนาระบบนิเวศวัฒนธรรม (Innovation Ecosystem)/เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร 

แผนงาน/โครงการส าคัญ

E-San 4.0 

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

O3.4 พัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startups) และวิสาหกิจ
ฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises : 
IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

O3.5 พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic 
Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร์ 
(Science Park)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก 
(EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

O3.6 ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนา
มาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐให้
เอื อต่อการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing 
innovation business) ของผู้ประกอบการ 

- ผู้ประกอบการนวัตกรรม Startup, IDE    - ย่านนวัตกรรม/ย่านสร้างสรรค์
- เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร
- Ease of doing innovation business

3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 การพัฒนาอีสานสู่ศูนย์กลางภูมิภาค 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 

2.1 Innovation Driven Economy 
5. Bio refinery 6. อีสานวากิว (โคราชวากิว)
7. อีสานโคนม (ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ) 
8. Six-leged live stock (แมลงกินได้) 
9. Esan Functional food
10. Food Fabrication Plant  Pilot plant 
2.3 Distributed Economy 

13. Modern SME 

3.1 ศูนย์กลาง CLMV 
15. ศูนย์กลาง Startups ใน CLMV 
16. CLMV Logistics Hub

3.2 Northeastern Economy Corridor 
17. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 

จังหวัด 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
(ด้านข้อมูล E-san Big Data) 

4. E-san Big data 
- ด้านการจัดการน  า
- ด้านการเกษตร
- ด้านสุขภาพ
- ด้านโลจิสติกส์
- ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ 

*ไม่ไดก้ าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ 11



แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 

P.12 โครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality Infrastructure & Services : NQIS) 

แผนงาน/โครงการส าคัญ

E-San 4.0 

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บรกิารโครงสร้างพื นฐาน
ทางคุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะ
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

O3.8 สินค้าส าคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สามารถแข่งขันได้ด้วยคุณภาพในตลาดโลก 
โดยเฉพาะในตลาดความต้องการเฉพาะ (Niche 
market)

O3.9 สินค้าในตลาดในประเทศมีคุณภาพระดับ
เดียวกับสินค้าส่งออกไปตลาดประเทศพัฒนาแล้ว

3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 

2.3 Distributed Economy 
13. Modern SME 
14. Value Chain การท่องเที่ยว

1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน (ด้านกายภาพ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสตกิส์

*ไม่ไดก้ าหนดโปรแกรมย่อย และแผนงาน/โครงการส าคัญ 12



ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสงัคม 

4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม

แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื นทีแ่ละลดความเหลือ่มล  า

O4 การกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม 

P.13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

O4.1 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- 1,000 ชุมชนนวัตกรรม – นวัตกรรมสังคม – อาสาประชารัฐ 

- การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถ่ินในการบริหารจัดการ
- นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมือง
- ระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่
- การพัฒนาเขตพิเศษ และความร่วมมือในภูมิภาค 

E-San 4.0 

โครงการ

3 การพัฒนาอีสานสู่ศูนย์กลางภูมิภาค 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 

2.3 Distributed Economy 
13. Modern SME 

3.1 ศูนย์กลาง CLMV 
15. ศูนย์กลาง Startups 

ใน CLMV 
16. CLMV Logistics Hub 

3.2 Northeastern 
Economy Corridor 

17. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 4 จังหวัด 

2.1 Innovation Driven Economy 
5. Bio refinery 
6. อีสานวากิว (โคราชวากิว)
7. อีสานโคนม (ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ) 
8. Six-leged live stock (แมลงกินได)้ 
9. Esan Functional food 
10. Food Fabrication Plant  Pilot 

plant 

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

13



ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสงัคม 

4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม

แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื นทีแ่ละลดความเหลือ่มล  า

O4 การกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม 

P.14  ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า (Personalized Poverty Eradication/Accuracy Disparity)

O4.2 เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตในพื นที่จากฐานทรัพยากร วัฒนธรรม สังคมด้วยนวัตกรรมตลอดหว่งโซ่คุณค่า 

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า

E-San 4.0 

โครงการ

2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 

2.1 Innovation Driven Economy 
5. Bio refinery 
6. อีสานวากิว (โคราชวากิว)
7. อีสานโคนม (ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ) 
8. Six-leged live stock (แมลงกินได้) 
9. Esan Functional food 
10. Food Fabrication Plant  Pilot plant 

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

2.3 Distributed Economy 
13. Modern SME 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านสังคม 

2. ผู้สูงอายุ 

3. ระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น
3.1 การติดพยาธิใบไม้ตับ 
3.2 CKD
3.3 Palliative Care

*ไม่ไดก้ าหนดโปรแกรมย่อย 14
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แผนพัฒนาฯ 12

Platform อววน

เป้าหมาย

Program

เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื นทีแ่ละลดความเหลือ่มล  า

O4 การกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม 

P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City) 

O4.3 พัฒนาเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคในการสนบัสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเช่ือมโยงความเจริญสู่ชนบท

แผนงาน/โครงการส าคัญ

E-San 4.0 

โครงการ

2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า 

2.1 Innovation Driven Economy 
5. Bio refinery 
6. อีสานวากิว (โคราชวากิว)
7. อีสานโคนม (ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ) 
8. Six-leged live stock (แมลงกินได้) 
9. Esan Functional food 
10. Food Fabrication Plant  Pilot 
plant 

2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล  าทางสงัคม

2.3 Distributed Economy 
13. Modern SME 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านสังคม 

2. ผู้สูงอายุ 

3. ระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น
3.1 การติดพยาธิใบไม้ตับ 
3.2 CKD
3.3 Palliative Care

- 30 เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานท า 

*ไม่ไดก้ าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ 15
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Program อววน

เป้าหมาย

โปรแกรมย่อย 
(Subprograms) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

6 การปรับสมดลุและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

O5 พัฒนาระบบ อววน. ให้เชื่อมโยงเป็นเนื อเดียวกัน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื อต่อการพัฒนาก าลังคนทีต่อบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศและสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม และสร้างความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยในระดับ
นานาชาติ โดยการออกแบบโครงสร้างที่เน้นการมีสว่นร่วม ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ ตั งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มีระบบจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ มีระบบติดตามและประเมินผลทีว่ัดไดท้ั ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการลงทุน 

แผนงาน/โครงการส าคัญ
- University Ranking 
- Global partnership programme 

16. ปฏิรูประบบ อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes 

- ปรับระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Management reform)
- หลักสูตรร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน (Real sector 
linkage : R&D, tech transfer, curriculum 
- มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial 
university)
- การบริหารจัดการของ อววน. ฯลฯ 
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