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 ๑ 
  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – ๒565 
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดท าขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศและ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  (นายสุริยะ  
จึงรุ่งเรืองกิจ) และนโยบายระดับกระทรวง ได้แก่ นโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายกอบชัย            
สังสิทธิสวัสดิ์) รวมถึงข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการที่มีความเหมาะสม เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

การด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส าคัญจะมีความสอดคล้องแผนทั้ง 3 ระดับ 
ดังนี้ 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 เชื่อมโยงกับ 2 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี

เสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

โดยเชื่อมโยงกับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เกษตรสร้างมูลค่า ก าหนดการพัฒนาเกษตรแปรรูป  
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ก าหนดการ

พัฒนาอุตสาหกรรม คือ (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร                         
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและ            
โลจิสติกส์  

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ใน 2 ด้าน 
คือ (1) การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ใน 3 ด้าน คือ (1) การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล (3) ปรับบทบาทและ
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
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  เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
เชื่อมโยง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดยการพัฒนาและปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ในด้านการพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

แผนระดับที ่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พ .ศ.2561-2580 เชื ่อมโยงกับ  5 
ประเด็น คือ 

1. ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ  
  เป้าหมาย : การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  
                                มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  
     แผนย่อย : ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง  
                               ประเทศ  

2. ประเด็นที่ 3 การเกษตร  
     เป้าหมาย : 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
           2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
     แผนย่อย : 1) เกษตรแปรรูป 

3. ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
      เป้าหมาย : 1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา 
                                    อุตสาหกรรม และบริการ  

                2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ิมขึ้น  
 แผนย่อย :   1) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
  2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบวงจร 
  3) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ 
                                       ปัญญาประดิษฐ์ 
  4) แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
  5) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่ง 
                                       อนาคต 

      4. ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
   เป้าหมาย : 1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจ 
                                    พิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
     2) การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการ 

         ยกระดับ  
 แผนย่อย : 1) การพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก 
         2) แผนย่อยการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
                3) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 

    5. ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
       เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
                                                  ผู้ใช้บริการ 
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      แผนย่อย : 1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
                   2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรูปประเทศ เชื่อมโยงกับด้านที่ 5 ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ  
   เป้าหมาย : 1) มีผลิตภาพสูงขึ้น 
           2) มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

                  3) สถานบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 
     หัวข้อที ่ 1  เรื ่องการปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน  เชื ่อมโยง 2 

หัวข้อย่อย คือ  
  หัวข้อย่อย : 1) ด้านผลิตภาพ (Productivity)  ที่ให้ความส าคัญกับ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
                 2) ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค มีประเด็นการปฏิรูป 2 หัวข้อ คือ 
(1) Cluster and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (2) พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาค 

หัวข้อที่ 2  เรื ่องการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงหัวข้อย่อย การ
ปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม มีประเด็นการปฏิรูป คือ พัฒนา
ระบบข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย และแผนงานระดับชาติด้านการเพ่ิมผลิต
ภาพและมาตรฐาน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก โดยร่วมท างานกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนระด ับที ่ 2  แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ ฉบ ับที ่ 12  เชื ่อม โยงก ับ          
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2 เป้าหมาย คือ 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

       เป้าหมาย : 1) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
              2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา   
         เป้าหมาย : เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 โดยมีแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทาง ดังนี้  

1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบด้วย (1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่
เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้ เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับ
ความต้องการที่หลากหลาย (2) สนับสนุนการกระจ่ยการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศและใน
ภูมิภาคอาเซียน 

2) วางฐานรากการพ ัฒ นาอ ุตสาหกรรมส าหร ับอนาคต ประกอบด้วย         
(1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (2) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อ
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังให้ความส าคัญในการด าเนินการด้าน
การก าหนดท่าทีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานอื่น ๆ อีก
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อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมโลหะการ 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแฟชั่น ฯลฯ เพื่อให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศมีเสถียรภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่  ๒  ความสอดคล้องกับแผน ๓  ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) เป้าหมาย  

    เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

      ป1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
- เกษตรแปรรูป 

       ป2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
          - อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  - อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
  - อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
  - อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 ป4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  - สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  - เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
 ป5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  - สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
  - สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
  - ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

   2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

 (๑) เป้าหมาย  
   เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
  เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ป4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
  - พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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 ๖ 
  

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (2) ประเด็น การต่างประเทศ 
 1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย การต่างประเทศมีเอกภาพท าให้ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย(เฉลี่ยร้อยละ) มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 

5-10 
2) แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ 
  แนวทางการพัฒนา 
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน

พ้ืนฐานของนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะ
น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย 

- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยอย่างทั่วถึงมากข้ึน รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความร่วมมื ออนุภูมิภาค : 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง 
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปรซิฟิก เป็นต้น  รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะ
ได้รับ 

- เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาค
ธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย 
รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด 
แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศพร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย 
โดยเน้นการต่อยอดพ้ืนฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยใน
ด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพ่ือมุ่ง
ให้ ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางการบริการในภูมิภ าค 
โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง 
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 ๗ 
  

 เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย 
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  : ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจความเชื่อมโยงและนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี (อาทิ จ านวนโครงการ/ความร่วมมือ/ความ    
ตกลง) (เฉลี่ยร้อยละ) มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5-10 

 
(3) ประเด็น การเกษตร 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย : 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมาย : 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ) 3.8 
 

2) แผนย่อยเกษตรแปรรูป 
  แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดย
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าการเกษตร 

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป 
สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่สินค้า 

 เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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 ๘ 
  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) / ร้อยละ 3 
 

  (4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมาย : 1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา 
    อุตสาหกรรม และบริการ 
    เป้าหมาย : 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคการ 
    บริการเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา 
    อุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว ร้อยละ 4.6 

     2. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  
                                                   (เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัวร้อยละ 2.2 

 
2) แผนย่อย 

2.1 ) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุ
ชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ 
สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็น
ต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่าง
ครบวงจร  

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่
มู ล ค่ า  และเชื่ อม โยงกับ อุตสาหกรรม เกษตรชี วภ าพ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูป   
ชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึง
อุตสาหกรรมและบริการที่ เกี่ยวเนื่ อง ตลอดจนพัฒนา      
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัย
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 ๙ 
  

และพัฒนา เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ  

 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว ร้อยละ 10 

 
2.2)  แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 

 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ

ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า 
เช่ น  อุ ต ส าห ก ร รม แ ล ะ บ ริ ก า ร ดิ จิ ทั ล  ข้ อ มู ล  แ ล ะ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น  

- ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ 
เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยา ปัญญาประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีว
วัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้าน
สุขภาพ 

- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า 
และมีมู ลค่ าเพ่ิมสู ง โดยส่ งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพ่ือสร้าง
อุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความ
ต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 

 เป้ าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) / 
ขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 5 

   
2.3) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์ 
 แนวทางการพัฒนา 
- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบ

และสร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันใน
ด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่า
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ระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่าง
เพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการท าธุรกิจใหม่ใน
อนาคต 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้ งทางด้านผู้ ใช้  ผู้ ผลิต และผู้
ให้บริการ ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญใน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริม
การน าบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้า
มาท างานเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจน
ก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะ
ใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 

- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อม
ของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
เพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุน
ให้มีกลไกเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เฉลี่ยต่อป ี(เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 5  

2.4) แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
 แนวทางการพัฒนา  
- ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือ
พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดท าแนวทางการพัฒนา 
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ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลก เพื่อเตรียมความพร้อม
แ ล ะถ่ า ย ท อ ด อ งค์ ค ว าม รู้ ให้ แ ก่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนใน
อนาคต  

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานโดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์
ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลการก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจ
ให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศ
ไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลาง
ทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 

- สนั บ สนุ น ให้ มี กล ไก ในการส่ ง เสริม ให้ เกิ ดการพัฒ นา
อุตสาหกรรมระบบราง และ อุตสาหกรรมสนั บ สนุ น
ภายในประเทศ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางและ
มาตรฐานด้านระบบรางของประเทศเทียบเท่าระดับสากล 
รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
การวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งจะ
น าไปสู่ความปลอดภัยในการให้บริการและบริหารจัดการ 
ยกระดับคุณภาพการให้บริการและเตรียมพร้อมรองรับระบบ
คมนาคมในอนาคต 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
 เป้าหมายที่  1 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุง

อากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 
 เป้าหมายที่  2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน

อากาศยานสูงขึ้น (Tier) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
- ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพ้ืน

เอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 1  
- จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2     

Tier 3 และ Tier 4  (Tier 4) 
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2.5) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 
 แนวทางการพัฒนา  
- สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและ

บริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วง
โซ่มูลค่าและมีมาตรฐานการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้ าถุงปลายน้ าและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

- ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาสาหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ
เป็นแนวทางในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐ และภาค
ธุรกิจ 

- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
และบริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม
และบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงาน
ทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงาน
ฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว 
ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้าบุคคลากรที่ขาดแคลนจาก
ต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริม
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
1) แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

    2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลใน
ด้านความพร้อมในอนาคตดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  
1) อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (อันดับที่ 

60)  
2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้าน

ความพร้อมในอนาคต  (อันดับที่ ๔๕) 
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(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 1. การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการ

ยกระดับ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

1) มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท)  /600,000 ล้านบาท 

2) แผนย่อย 
2.1 ) แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขต

ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้าง
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม 

- พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ เป็นเมือง
อัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ
นโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 เป้าหมายของแผนย่อย : เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก   

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มูลค่าการลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท)   (ปี 2561 -2565 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ 
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่
และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ 
สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
- เป้าหมายที่  2 การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  
- มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  (ล้านบาท)   

(ปี 2561-2565 ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
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2.3) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้าน
ภาษีและมิใช่ภาษีเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ 
อนุญ าตแบบ เบ็ ด เสร็จ ใน พ้ืนที่  และพัฒ นาด้ าน เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน  

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของพ้ืนที่ ให้ เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว และเป็นพ้ืนที่หลักในการขับเคลื่อน การสร้างความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณชายแดนให้มี ความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะช่วย
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภาพรวม 

 เป้าหมายของแผนย่อย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อย
ละต่อปี) / ขยายตัว ร้อยละ 3.0 

 
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
เป้าหมาย 2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  / ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 85 
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2) แผนย่อย 
2.1 ) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐ
จัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส  เสีย
ค่าใช้จ่ ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่ และ
ตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ปรับวิธีการท างาน จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” 
ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มี
คุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ 
เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กร
เดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัต
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิด
โอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สัดส่วนความส าเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล / ร้อยละ 100 
(ทั้งหมด 2,180 กระบวนงานแบ่งเป็นกระบวนงานในระบบ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 300 
กระบวนงานและกระบวนงาน อ่ืน ๆ 1,880 กระบวนงาน) 
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2.2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาด
ใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึง
การเชื่อมโยงการทางานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายใน
และภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยาย
โอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบ การท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก 
รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบ สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้าง
ความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็ม
ศักยภาพ  

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุก
มิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวาง
กฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
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ภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถ
ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการ
บริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบบูรณาการไร้
รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่ง
ไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
และมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ 
ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาด
ใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก 
สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่ บทฯ : ระดั บ  Digital 
Government Maturity Model (Gartner) / ระดับ 2   

2.2.2 ปฏิรูปประเทศ  

2.2.2.1 ด้าน เศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

หัวข้อที่ ๑ เรื่องการปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

หัวข้อย่อย 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์  
    ๑.1 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น

ธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

๑.2 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สร้างความเข้มแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
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 ๑๘ 
  

๑.3 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๑.4 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

๑.5  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญ ไปสู่ภู มิภาคโดยการพัฒนา              
ภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการ
ใหม่ ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ          
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
และ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เป้าหมายรวม 
๒.1 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐาน

รากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 
๑๕  

๒.2 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับ
สู่เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ 

๒.3 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจาย อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท า โดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

     ๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  

   ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๒.๕ ต่อปี  

เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
   ตัวชี้วัด 8.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 
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 ๑๙ 
  

๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็น

ฐานในการสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๔.๕ ต่อปี  
แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ

บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากต ามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา   

    1) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่
มีรายได้สูง  จ าเป็นต้องมีการก าหนด อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
บริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงใน
บริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพใน การแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบท
ใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้  

1.1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน 
เพ่ือ ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด 
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมี อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ได้แก่                   
(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (๒) อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๓) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อ 
ยอดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่
พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารส าหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐาน 
ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (๕) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซ่ึงมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่
มี มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น อาทิผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของ
ทุน มนุษย์ อาทิอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของ
ประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย 
 ของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 
ภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพ่ือต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนา 
เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ 
ผลิตมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิด
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สร้างสรรค์ และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่าง สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียม  
ความพร้อมของ บุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือ
ระบบอ่ืนที่ เหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละ
อุตสาหกรรมและ สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้ 

2) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน 
และ ขยายโอกาสของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า
ของโลก โดยการอ านวยความสะดวกทางด้านกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมของไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมายในประเทศและประเทศอ่ืนในภูมิภาค
อาเซียนทั้งในด้าน วัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการ
กระจายรายได้ สร้าง โอกาสการขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภคในพื้นที่เป้าหมายและระหว่างประเทศด้วย  

1.๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโน โลยี
ขั้นสูงเพ่ือ ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต 
โดยให้ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการ
ผลิตและ บริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิด    
อุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (๒) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจ
เน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และ
ขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือ
รองรับธุรกิจการ ซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (๓) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่
ยังไม่สูงนักก่อน เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภ าพ 
และขณะเดียวกัน ต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และ (๔) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ ดังนี้  

1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้อง
มีการก าหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะ
เร่งรัดและระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบัน การศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของ
อุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน  แต่มีความยืดหยุ่นใน
การพัฒนาทักษะก าลัง แรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มี
ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและระบบ การศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตใน
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ระยะแรกได้อย่างทันการณ์ ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังคน
เป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบ การพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผล
อย่างแท้จริง  

2) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ “สร้างหรือซื้อ” (Make or Buy) เทคโนโลยีส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีระดับสูงเพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเจ้าของเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและ
ผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจังทั้งโดยมาตรการภาคบังคับและภาคสมัครใจ เช่น การก าหนดมาตรการจูงใจให้
ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่หรือผู้ประกอบการต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยร่วม
ทุนหรือร่วมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และการอ านวย  
ความสะดวกและจูงใจ ให้มีการจ้างงานบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยี
เป้าหมาย เป็นต้น  
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

2.3.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอด
งานวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนา
มาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด : 1) ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 0.5 ต่อปี                                                                                                          

            2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 2.5 
ต่อปี 

3) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมไม่ต่ ากว่า 3,603.14 พันล้าน
บาทในปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์  เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือชี้น าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด:  1) จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรม( IIU) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี   

 
2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2562 -2580 

แผนปฏิบั ติการการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี  พ .ศ. 2562 – 2580 
ประกอบด้วย 3 แนวทาง การพัฒนา โดยมีรายละเอียดของเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาต่างๆ ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ปัญญา 

เป้าหมาย: เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิม
การใช้งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
(Innovation Driven Enterprise: IDE) ลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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ประเด็นการพัฒนา 
(1) ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม: โดยเพ่ิมผลิตภาพ 

ยกระดับมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) สร้างการเติบโตของวิสาหกิจด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านวัฒธรรม 
(Cultural & Creative) 

แนวทางที่ 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน
ด้วยปัญญา 

เป้าหมาย: ปฏิรูปองค์กรภาครัฐเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา เพ่ิมจ านวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมจ านวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร 
และเพ่ิมจ านวนแรงงานคุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 
(1) ปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง: โดยปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและปรับเปลี่ยนจากหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) เป็นหน่วยงานที่ช่วย
อ านวยความสะดวก (Facilitator) ปรับปรุงกระบวนการจัดตั้งและยุบหน่วยงานรัฐให้ง่ายขึ้น และ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ (Functional Based) เป็นหน่วยงานเพ่ือด าเนิน
ภารกิจตามวาระต่าง ๆ (Agenda Based) 

(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม: ทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคม/เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การให้บริการด้านการทดสอบและวิจัยพัฒนาแบบครบวงจร และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ e-Government  

(3) พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง: 
โดยยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี สร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกร พัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เชื่อมโยงนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวทางท่ี 3 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 
เป้าหมาย: ส่งเสริมให้รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการ
ใช้ดิจิทัลเพ่ือการจัดหาวัตถุดิบและการท าตลาดระดับโลก เพ่ิมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยัง
ต่างประเทศเป้าหมายและเพ่ิมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ิม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนา 
(1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก: โดยมุ่งเน้น

การเชื่อมโยงผู้ผลิตของไทยกับผู้ผลิตชั้นน าของโลก และสร้างบทบาทในการเป็นผู้บริหารจัดการห่วงโซ่
การผลิตระดับโลกในสาขาอุตสาหกรรมที่ส าคัญและไทยมีศักยภาพ ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการเพื่อสร้างเครือข่ายการลงทุนในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุนในต่างประเทศโดยกลไกภาครัฐอย่างบูรณาการ การให้สิทธิประโยชน์/การ
สนับสนุนด้านเงินทุนที่มีต้นทุนต่ าส าหรับการลงทุนสร้างเครือข่ายการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มสาขา
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อุตสาหกรรม/ธุรกิจในประเทศเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก และเชื่อมโยง
ระบบการมาตรฐานไทยเข้าสู่ระบบการมาตรฐานโลก 

(2) ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ: โดยส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การให้สิทธิประโยชน์สนับสนุนการลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การให้สิทธิประโยชน์จูงใจบุคลากรคุณภาพสูงจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาท างานในไทย และส่งเสริมการลงทุนขยายฐานผลิตในต่างประเทศ ผ่านมาตรการ
ต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนข้อมูล จับคู่ธุรกิจ และอ านวยความสะดวกเรื่องเงินทุนเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้ไปลงทุนยังต่างประเทศ 

 
2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต    

ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
วัตถุประสงค์รวม 
(1) เพ่ือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(2) เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตสามารถ

บรรลุผลตามเป้าหมายแผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต       
(พ.ศ.2561 - 2580) อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 
(1)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการมีอัตราการ

ขยายตัวในช่วงปี 2561-2565 เฉลี่ยร้อยละ 4.6 และ 5.4 ต่อปี ตามล าดับ  
(2)  ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีอัตราการขยายตัว

ในช่วงปี 2561-2565 เฉลี่ยร้อยละ 2.2 และ 2.5 ต่อปี ตามล าดับ  
(1) แผนปฏิบัติการย่อยด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 

(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย : 
 (1) เพ่ือส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า  
 (2) เพ่ือส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์

ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 (3) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ

รวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร
ในพ้ืนที ่

(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :  
   อุตสาหกรรมชีวภาพมีอัตราการขยายตัวในช่วงปี 2561 -2565 เฉลี่ย       

ร้อยละ 10 ต่อปี 
(1.3) แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา :  

 (๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรม
อาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 
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(๒) สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
โดยรวม และจัดทาแผนที่และข้อมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาเพ่ือนาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและ
ทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพ่ิมความพร้อมของรัฐในการให้บริการจด
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และให้ความส าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด 
เพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

(๓) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า 
และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล 
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนา 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

(๔) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของ
วิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัย
และพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

(๕) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาตลาดภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ จาก
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(๖) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่ เป็น
มาตรฐาน โดยมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจ าเพาะส าหรับ  
แต่ละระบบนิเวศ 

(2) แผนปฏิบัติการย่อยด้านอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ
วงจร 

(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย : 
  (1) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ  

(2) เพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืนๆ ให้
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญ
ทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 
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(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :  

            อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีอัตราการขยายตัวในช่วงปี 
2561-2565 เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

(1.3) แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา :  
(๑) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ

ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น  

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นย า 
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดท า
ฐานข้อมูลที่จะเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ  

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า 
และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพ่ือ
สร้างอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อม
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์  

(๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะ
ความช านาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

(๕) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการ
ให้บริการทางการแพทย์ ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์
ทดสอบมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการตรวจและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม
เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้มากข้ึน  

(๖) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม 
เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งใน
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวช
ศาสตร์การเดินทาง และท่องเที่ยว  

(3) แผนปฏิบัติการย่อยด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย : 
  เพ่ือส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม

และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :  
(1) อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร ดิ จิ ทั ล  ข้ อ มู ล  แ ล ะ

ปัญญาประดิษฐ์มีอัตราการขยายตัวในช่วงปี 2561-2565 เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
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(2) อันดับของ Digital Evolution Index ของไทยในช่วงปี 
2561-2565  อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 40 

(1.3) แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา :  
(๑) ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและ

สร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่
มูลค่าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด 
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการท าธุรกิจใหม่ในอนาคต  

(๒) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ 
ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
ส่งเสริมการน าบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาท างานเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้  

(๓) สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการ
สร้างตลาดของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  

(๔) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และยกระดับ ให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันใน
สังคม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตลาดภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ  

(๕) ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม
และบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร  

(4) แผนปฏิบัติการย่อยด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากระบบคมนาคม 
(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย : 

          เพ่ือผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่งไปสู่ระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ และรูปแบบการคมนาคมขนส่งใหม่ ๆ ในอนาคต 

(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :  
(1) ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมใน

ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกในช่วงปี 2561-2570 เฉลี่ยร้อยละ 1 
(2) จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ   

Tier 4 ในช่วงปี 2561 - 2565 
 (1.3) แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา :  

(๑) ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดท าแนวทางการ
พัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลก 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
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ปรับตัวพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ
ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต  

(๒) สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการสายการบินของประเทศด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการสร้างขยายเครือข่ายเส้นทาง
บิน เสริมศักยภาพฝูงบิน รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวม  

(๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล การก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้ง
ฐานการผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคม
อุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว  

(๔ ) สนั บสนุ น ให้ มี กล ไก ในการส่ ง เส ริม ให้ เกิ ดการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางและ
มาตรฐานด้านระบบราง ของประเทศเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งจะน าไปสู่ความปลอดภัยในการให้บริการและบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ และเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต  

(6) แผนปฏิบัติการย่อยด้านการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย : 
  (1) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอด

ห่วงโซ่มูลค่า  
(2) เพ่ือคาดการณ์ เทคโนโลยีในอนาคตส าหรับการก าหนด

ยุทธศาสตร์สาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ 
(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :  

(1) อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานในช่วงปี 
2561-2565 อยู่ในอันดับที่ 60 (จัดอันดับโดย WEF) 

(2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจัลในด้านความ
พร้อมในอนาคตในช่วงปี 2561-2565 อยู่ในอันดับที่ 45 (จัดอันดับโดย IMD) 

 (1.3) แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา :  
(๑) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ

ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  

(๒) ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของ
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 ๒๙ 
  

ประเทศให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการทา
งานของทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ  

(๓) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขา
ของอุตสาหกรรม และบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานใน
ประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้า
บุคลากรที่ขาดแคลน จากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่  

(๔) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมให้เกิด ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ
อย่างบูรณาการ  

(๕) พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการ น าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

 
2.3 .4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร            

ปี พ.ศ. 2562 - 2571 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างความ

เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม แปลงความได้เปรียบเชิงทาง “ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในการแข่งขัน” ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 
เพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าส่งออกของไทย 

2) เพ่ือให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้รับประโยชน์และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ งและสามารถแข่งขันได้ในเวที
โลก  

เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 
เป้าหมาย : “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน

ควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”  
ตัวชี้วัดรวม 
1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตในอาเซียนใน ปี 

พ.ศ. 2571  
2) ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก 
3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : 

GDP) อาหารของไทยเพ่ิมข้ึนเป็น 1.42 ล้านล้านบาท 
4) เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ 0.14 

ล้านล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 ต่อปี 
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แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา  
1) สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) เพ่ือ

สร้างผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่ให้เป็นนักรบพันธุ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมอาหาร 
2) สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation) เป็น

มาตรการผลักดันให้ประเทศไทยสร้างประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นเพ่ือ
ยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่สากล 

3) สร้างโอกาสทางธุรกิจ (New Marketing Platform) เพ่ือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เหมาะสมกับผู้ผลิตทุกระดับ
ให้อุตสาหกรรมอาหารไทยมีบทบาทในตลาดโลก การเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิต การค้าสู่สากล รวมถึง
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้ วยวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์อาหารกับการท่องเที่ยวผลิตเชิงพาณิชย์ 

4) สร้างปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม (Enabling) 
เพ่ือสร้างปัจจัยเอ้ือสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ที่ จ ะช่ วย ส ร้ า งสภ าพ แวดล้ อม ที่ ส่ ง เส ริม ให้ เกิ ด ก าร พั ฒ น า     
อุตสาหกรรม ๔.๐ 
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 ๓๑ 
  

ส่วนที่ ๓  สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65  
ของส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

๓.๑  ภาพรวม 
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสหกรรม 
 “เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน” 
๓.๑.๒ พันธกิจของส านักงานเศรษฐกิจอุตสหกรรม 

   1) จัดท า บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
   2) จัดท า เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูล การชี้น าและการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อถือได้ 
   3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

๓.๒  แผนปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒.๑  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

๑) เป้าหมาย 
     ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และมีการน าไปสู่การปฏิบัติ 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

 2563 2564 2565 

(1) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ หรือ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 สศอ. 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(3.1) จัดท านโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันต่อการ  

เปลี่ยนแปลง 
(3.2) บูรณาการการด าเนินงาน และผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไป

การปฏิบัติ 
๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

                       (4.1) กลุ่มโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิต
อุตสาหกรรม 

 (4.2) กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่างๆ 
 (4.3) กลุ่มโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 (4 .4 ) กลุ่ มโครงการยกระดับผลิตภาพเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ภาคอุตสาหกรรม 
 (4.5) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในปี 2561-2570 
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 ๓๒ 
  

 (4.6) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 (4.7) มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
 (4.8) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562-2571 
(4.9) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 (4.10) การพัฒนาระบบโครงข่ายทักษะบุคลากรแห่งชาติ   
๓.๒.๒  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่

เชื่อถือได้ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ 
๑)  เป้าหมาย 

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้น าและ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอตามความต้องการ  

๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

 
2563 2564 2565 

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ 80 80 80 สศอ. 

(2) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพมุ่งสู่ อุตสาหกรรม 4.0  

ระบบ 1 1 1 สศอ. 

๓)  แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) พัฒนาข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การชี้น าและเตือนภัย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้งาน 
(3.2) พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และถึง

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

(๔.๑) กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ e-Government และศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

(4.2) กลุ่มโครงการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๓.๒.3  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนา

องค์กร 
๑) เป้าหมาย 

องค์กรมีความเป็นเลิศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65 ของส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 ๓๓ 
  

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

 2563 2564 2565 

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน 
สศอ. 

ร้อยละ 80 80 80 สศอ. 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(3.1) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
(3.2) พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร 
(3.3) ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร 
๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

(๔.๑) กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0   
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 ๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด  1,640.5309 ล้านบาท 

แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ เงินรายได้ของหนว่ยงาน 
เงินกู ้

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

1,645.9776 

ล้านบาท 

    

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑)  ก าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63  

(พ.ร.บ) 

๒๕64  

(ค าขอ) 

๒๕65  

(ประมาณการ) 

วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 108.5228 

ล้านบาท 

558.6300 

ล้านบาท 

558.6300 

ล้านบาท 

1,225.7828 

ล้านบาท 

เงินรายได้ของหนว่ยงาน     

เงินกูใ้นประเทศ     

เงินต่างในประเทศ     

อื่นๆ      

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65 ของส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 ๓๔ 
  

๒)  ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทัน
สถานการณ์ และตรงตามความต้องการ 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 

(พ.ร.บ) 

๒๕64 

(ค าขอ) 

๒๕65 

(ประมาณการ) 

วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 50.7481 

ล้านบาท 

182.0000 

ล้านบาท 

182.0000 

ล้านบาท 

414.7481 

ล้านบาท 

เงินรายได้ของหนว่ยงาน     

เงินกูใ้นประเทศ     

เงินต่างในประเทศ     

อื่นๆ      

3)  การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 

(พ.ร.บ) 

๒๕64 

(ค าขอ) 

๒๕65 

(ประมาณการ) 

วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ - 

ล้านบาท 

- 

ล้านบาท 

- 

ล้านบาท 

- 

ล้านบาท 

เงินรายได้ของหนว่ยงาน     

เงินกูใ้นประเทศ     

เงินต่างในประเทศ     

อื่นๆ      

 



แผ น ระด ับท ี่ 1   ยุท ธศ าสต ร์ชาต ิ : ก ารสร้างค วามสามารถใน ก ารแข่งขัน

แผ น ระด ับท ี่ 2

แผ น ระด ับท ี่ 3

แผ นปฏ ิบ ัต ิก ารด ้าน ก ารพ ัฒน าอุต สาห ก รรม ป ี พ .ศ . 2562 -2580

แผ นปฎิบ ัต ิราชก าร สําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม เรื่อง ก ําหน ด ยุท ธศ าสต ร์ก ารพ ัฒน าอุต สาห ก รรมของป ระเท ศ ให ้ท ัน ต ่อก ารเปลี่ยน แปลง และผ ลัก ด ัน ไปสู่ก ารปฏ ิบ ัต ิ

แผ นปฎิบ ัต ิราชก าร สําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม เรื่อง ให ้บ ริก ารระบบสารสน เท ศ เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรมและระบบ เต ือน ภ ัยท ี่เชื่อถ ือได ้ ท ัน สถาน ก ารณ ์ และต รงต ามค วามต ้องก าร

แผ นปฎิบ ัต ิราชก าร สําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม เรื่อง ก ารเสริมสร้างองค ์ค วามรู้ด ้าน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรมและพ ัฒน าองค ์ก ร

หน ่วยงาน

หน ่วยน ับ ป ี 62 (ถ้ามี) ป ี 63 - 65 ป ี 62 (พ .ร.บ .) ป ี 63 (พ .ร.บ .) ป ี 64 (ค ําขอ) ป ี 65 (ประมาณก าร)

1. กลุ่มโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรม

ร้อยละ ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวง

อุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือ

ข้อเสนอแนะที่ม ีต ่อ สศอ. ร้อยละ 80

80 0.0000 13.3477 78.0000 78.0000 เง ินงบประมาณแผ่นดิน สศอ.

2. กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน

รูปแบบต่างๆ

จังหวัด 10 10 1.6130 2.1195 10.0000 10.0000 เง ินงบประมาณแผ่นดิน สศอ.

3. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ e-Government และ

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรม

ระบบ 1 1 23.8153 28.1537 108.0000 108.0000 เง ินงบประมาณแผ่นดิน สศอ.

4. กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ 4.0

6.0000 เง ินงบประมาณแผ่นดิน สศอ.

5.แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สศอ.

6.การพัฒนาระบบโครงข่ายทักษะบุคลากรแห่งชาต ิ

สศอ.

แผนปฏิบ ัต ิราชการระยะ 3 ป ี พ .ศ. 2563 - 2565 ของ สําน ักงาน เศรษฐก ิจอุตสาหกรรม

  แผ น แม่บทภ ายใต ้ยุท ธศ าสต ร์ชาต ิ    แผ นพ ัฒน าเศ รษฐก ิจและสังค ม ฉบ ับท ี่ 12    แผ นปฏ ิรูป ป ระเท ศ

       * แผ น แม่บทด ้าน        • ยุท ธศ าสต ร์ท ี่ 3 ก ารสร้างค วามเข้มแข็งท างเศ รษฐก ิจและแข่งขัน ได ้อย่างยั่งยืน       ด ้าน  เศ รษฐก ิจ

โค รงก าร/ค ่าใช้จ ่าย/ก ิจก รรม ค ่าเป ้าห มายต ัวชี้วัด  งบประมาณ   (ล้าน บ าท ) แหล่งเงิน

          • แผนย่อย.....................................................................................................         - ประเด ็น : ……………………………………………………………..………………………..

             - เป้าหมาย : ………………………………………………………………..……………..         - เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..

             - ตัวชี้วัด : …………………………………………………………….……………..……..         - ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………....………………..

หน้าที่ 1 จาก 2



แผนระด ับท ี่ 1   ยุทธศาสต ร์ชาต ิ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนระด ับท ี่ 2

แผนระด ับท ี่ 3

แผนปฏ ิบ ัต ิก ารด ้านอุตสาหก รรมและบริก ารแห ่งอนาคต  ระยะท ี่ 1 ปี พ .ศ . 2563 -2565

แผนปฎิบัต ิราชก าร สําน ัก งานเศรษฐก ิจอุตสาหก รรม เรื่อง ก ําหนดยุทธศาสต ร์ก ารพ ัฒนาอุตสาหก รรมของประเทศให ้ท ันต ่อก ารเปลี่ยนแปลง และผลัก ด ันไปสู่ก ารปฏ ิบ ัต ิ

แผนปฎิบัต ิราชก าร สําน ัก งานเศรษฐก ิจอุตสาหก รรม เรื่อง ให ้บริก ารระบบสารสนเทศ เศรษฐก ิจอุตสาหก รรมและระบบเต ือนภ ัยท ี่เชื่อถือได ้ ทันสถานการณ ์ และตรงตามความต ้องก าร

หน ่วยงาน

หน ่วยน ับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 - 65 ปี 62 (พ .ร.บ .) ปี 63 (พ .ร.บ .) ปี 64 (ค ําขอ) ปี 65 (ประมาณการ)

ร้อยละ ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการที่

เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการที่

เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

เงินงบประมาณแผ่นดิน สศอ.

ร้อยละ ร้อยละ 80 ของแรงงานที่เข้าร่วม

โครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 ของแรงงานที่เข้าร่วม

โครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น

เงินงบประมาณแผ่นดิน สศอ.

2. กลุ่มโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ระบบ 1 1 16.6000 13.3477 243.0300 243.0300 เงินงบประมาณแผ่นดิน สศอ.

3. กลุ่มโครงการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรม

ศักยภาพ

ระบบ 1 1 33.2500 22.5944 74.0000 74.0000 เงินงบประมาณแผ่นดิน สศอ.

4. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย

ในปี 2561-2570

สศอ.

5.มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ

สศอ.

6.มาตราการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

สศอ.

7. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562-2571

สศอ.

แผนปฏิบ ัต ิราชการระยะ 3 ป ี พ .ศ. 2563 - 2565 ของ สําน ักงาน เศรษฐก ิจอุตสาหกรรม

   แผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสต ร์ชาต ิ    แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและสังคม ฉบับท ี่ 12    แผนปฏ ิรูปประเทศ

       *แผนแม่บทด ้าน อุตสาหก รรมและบริก ารแห ่งอนาคต       • ยุทธศาสต ร์ท ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐก ิจและแข่งขันได ้อย่างยั่งยืน       ด ้าน เศ รษฐก ิจ

          • แผนย่อย.....................................................................................................         - ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..

             -เป้าหมาย : ………………………………………………………………..……………..         - เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..
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1. กลุ่มโครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

81.0891 85.0556 227.6000 227.6000
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