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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการดาเนินการของหน่วยงานในสานักงาน
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาประเทศและภาคอุ ต สาหกรรม ทั้ ง นโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 คาแถลงนโยบาย
ของคณะรั ฐมนตรี พลเอกประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) และนโยบายระดับกระทรวง ได้แก่ นโยบาย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ) รวมถึงข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนา
มาประกอบการพิจ ารณาจั ดทาแผนปฏิบั ติราชการที่มีความเหมาะสม เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีขอบเขตการดาเนินงานดังนี้
วิสัยทัศน์ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
“เป็นองค์กรชี้นาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน”
พั น ธกิ จ ของส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั กงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560)
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กาหนดท่าที แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานในการกาหนดนโยบาย
การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กาหนดนโยบายการสารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทาดัชนี
อุตสาหกรรม และทาหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 1 : กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติ
เรื่องที่ 2 : ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้
ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ
เรื่องที่ 3 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
- เกษตรแปรรูป
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- อุตสาหกรรมชีวภาพ
- อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
- อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
- อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
2.3 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
- สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
- สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
- ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีภารกิจสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงและผลั กดัน ไปสู่ การปฏิบัติ เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนาเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอด
ภาคการผลิตในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตในปัจจุบันไปสู่
ภาคการผลิตใหม่ที่ศักยภาพ โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในส่วนของทั้งในส่วนของการเกษตรสร้าง
มูลค่า (เกษตรแปรรูป) และการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ และรักษาอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการผลักดันนโยบายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า ดาเนินการผ่านแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) ซึง่ อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ
ต่อประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจานวนมาก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรที่สามารถสร้าง
ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งหากสามารถผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากในแต่ละภูมิภาคของประเทศ รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหาร เกิดการลงทุน
ในอุ ตสาหกรรมอาหารที่ ไทยมี ศั กยภาพในการผลิ ต จากการเป็ นแหล่ งวั ตถุ ดิ บทางการเกษตรที่ หลากหลาย
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ซึ่งจะเชื่อมโยงกับวัตถุดิบทางการเกษตรสู่ ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ กระจาย
สู่ท้องถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่ฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย
2. ด้ า นอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต โดยส านั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมได้มีการผลักดันผ่านมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 มาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และขณะนี้
สศอ. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์อัจฉริยะ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2564-2570) ซึ่งมาตรการและแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะเพื่อเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
ในอนาคต
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่ อมโลก และด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ เน้นงานสนับสนุนด้านนโยบายการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย
เป้ าหมายที่ 1 ภาครัฐ มีวัฒ นธรรมการท างานที่มุ่ งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่ ว นรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่ างสะดวก
รวดเร็วโปร่งใส
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดสนองความต้องการ และให้บริหาร
อย่างสะดวก
- ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการบริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2.2 ภาครัฐมีความทันสมัย
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
2.3 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
2.4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีภารกิจในการให้บริการระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ และการพัฒนา
องค์กรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีนาระบบนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ ใช้ ตลอดจนเชื่อมโยง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวก
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ให้กับผู้รับบริการ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรมีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าทั้งในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(2) ประเด็น การต่างประเทศ
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : การต่างประเทศมีเอกภาพทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากลและมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ) มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5-10
2) แผนย่ อ ยความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ และความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นา
ระหว่างประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของนวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะ
นาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและให้ไทยเป็น
หนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความ
เจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
อย่ างทั่ วถึงมากขึ้ น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่ งเสริ มความ
ร่ ว มมื อทางเศรษฐกิ จ ในกรอบความร่ ว มมื อ ระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคและ
ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ อาทิ อาเซี ย น กรอบความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าค :
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ความริ เริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และความ
ร่ ว มมื อทางเศรษฐกิ จในภู มิ ภ าคเอเชีย -แปรซิ ฟิ ก เป็ นต้ น รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
- เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาค
ธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุ ปสรรคทางเศรษฐกิ จของไทย
รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด
แหล่ ง ลงทุ น และแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ใหม่ ข องผู้ ป ระกอบการไทยใน
ต่างประเทศพร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดย
เน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการ
บริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทย
มีจุดแข็ง
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 เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ความเชื่ อ มโยงและนวั ต กรรมในกรอบทวิภ าคี
ภูมิภาค และพหุภาคี (อาทิ จานวนโครงการ/ความร่วมมื อ/ความตกลง)
(เฉลี่ยร้อยละ) มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5-10
(3) ประเด็น การเกษตร
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย : 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- อัตราการขยายตัว ของผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ) 3.8
2) แผนย่อยเกษตรแปรรูป
 แนวทางการพัฒนา
- ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและใช้ วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดย
การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าการเกษตร
- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรู ป
สร้ างความแตกต่าง และเพิ่มมูล ค่าในผลิ ตภัณฑ์และสิ นค้าเกษตร
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ขั้ น สู ง ที่ มี คุ ณ ค่ า เฉพาะ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพสู ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
- สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิ ต หลั ง การเก็ บ เกี่ ยวและการแปรรู ป อาทิ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อัจฉริยะ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้า
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัว ของมูล ค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) / ร้อยละ 3
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(4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย 1 : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ
เป้ า หมาย 2 : ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรมและภาค
การบริการเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :
- อั ต ราการขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว ร้อยละ 4.6
- อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ย
ร้อยละ) / ขยายตัวร้อยละ 2.2
2) แผนย่อย
2.1) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ
 แนวทางการพัฒนา
- สนั บ สนุ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากวั ต ถุ ดิ บ ชี ว ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์วัสดุชีวภาพ
ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสาอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร
- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
และอุตสาหกรรมแปรรูปชี วมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์
และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจน
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ โดยการพัฒ นากาลั งคนเชี่ยวชาญให้ มีปริมาณเพียงพอต่ อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุน
การลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจ
เริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ
 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว ร้อยละ 10
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2.2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
 แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไป
กับอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรม
และบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และอุ ต สาหกรรม
ชีวภาพ เป็นต้น
- ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้ บริ การด้ านสุ ขภาพ เช่น การแพทย์
ทางไกลและการแพทย์แม่นยา ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
สุ ขภาพ ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจั ดท า
ฐานข้อมูลที่จาเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการ
ให้บริการด้านสุขภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมี
มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง โดยส่ ง เสริ ม การน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องอุ ต สาหกรรม
การแพทย์ ที่ ทั นสมั ยมาใช้ ในประเทศ เพื่ อสร้ างอุ ตสาหกรรม และ
บริ การการแพทย์ ที่ ส ามารถรองรั บ ความต้ อ งการในประเทศและ
ต่ า งประเทศ และพร้ อ มมุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมและ
บริการการแพทย์
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ : อั ต ราการขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5
2.3) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
 แนวทางการพัฒนา
- ยกระดั บ ความสามารถของผู้ ผ ลิ ต ผู้ พั ฒ นา และผู้ อ อกแบบและ
สร้ างระบบของไทย ให้ มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ
มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การจัดหา
วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร
การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทาธุรกิจใหม่ในอนาคต
- ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ทางด้ า นผู้ ใ ช้ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และส่ ง เสริ ม การน าบุ ค ลากร
ต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาทางานเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนกาหนดมาตรการช่ว ยเหลือ
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ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ให้ เ รี ย นรู้ ทั ก ษะใหม่ แ ละปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ระบบอั ต โนมั ติ แ ละ
หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้าน
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการ และเป็ น การสร้ า งตลาดของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุน
การสร้างคลั ส เตอร์ของอุตสาหกรรมและบริ การเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพื่อผลักดัน
การขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรม และบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเทคโนโลยี ดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ : อั ต ราการขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 5
2.4) แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
 แนวทางการพัฒนา
- ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอื่น
ๆ โดยจัดทาแนวทางการพัฒ นาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญของโลก
เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ
ในภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส ามารถปรั บ ตั ว พร้ อ มรั บ
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี พั ฒ นาและยกระดั บ ทั ก ษะ
ความเชี่ ย วชาญของผู้ ป ระกอบการไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศ
ยาน อุ ตสาหกรรมชิ้ นส่ ว นระบบรางพร้ อ มทั้ งส่ ง เสริ ม ให้ ประเทศ
เป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต
- ส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิ ตชิ้นส่ ว น
อากาศยานโดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบารุงอากาศ
ยานที่ ไ ด้ ม าตรฐานและเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลการก าหนด
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้า
มาตั้ ง ฐานการผลิ ต ภายในประเทศไทย การพั ฒ นาบุ ค ลากรและ
นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและ
การเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว
- สนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบ
ราง และอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น ภายในประเทศ และก าหนด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะทางและมาตรฐานด้ า นระบบรางของประเทศ
เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งกาหนดให้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒ นาอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งจะ
นาไปสู่ความปลอดภัยในการให้บ ริการและบริหารจัดการ ยกระดับ
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและเตรี ยมพร้ อ มรองรับ ระบบคมนาคมใน
อนาคต
 เป้าหมายของแผนย่อย :
เป้ า หมายที่ 1 ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการซ่ อ มบ ารุ ง อากาศยาน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
เป้ าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิ ตชิ้นส่ วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก ร้อยละ 1
- จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ
Tier 4 (Tier 4)
2.5) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 แนวทางการพัฒนา
- สนั บสนุนการเพิ่มผลิ ตภาพการผลิ ตของอุตสาหกรรมและบริ ก าร
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมี
มาตรฐานการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้าถุงปลายน้า
และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
- กาหนดให้มีการทาการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวม
และรายสาขาสาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร
อุ ตสาหกรรม และบริ การของประเทศให้ เข้ ากั บการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการ
ทางานของทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ
- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ
โดยเชื่ อ มโยงภาคการศึ ก ษากั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารให้
ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการ
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และจั ด ให้ มี แ ผนพั ฒ นาก าลั ง แรงงานทั้ ง ประเทศในทุ ก ระดั บ ทั้ ง
แรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่ งเสริมการนาเข้าบุคคลากรที่ขาด
แคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
- ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นข้ อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิ
บาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ
 เป้าหมายของแผนย่อย :
1) แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นดิ จิ ทั ล ในด้ า น
ความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :
1) อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (อันดับที่ 60)
2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคต (อันดับที่ ๔๕)
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ
เป้าหมาย 2. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ /
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2) แผนย่อย
2.1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒนา
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบ
บริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ
รวมทั้งอานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ
อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจด
ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสะดวกรวดเร็ ว และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

ตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
อย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจากัดทาง
กายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่ เป็น
สากล เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มี
ธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
- ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด”
เป็น “การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการ
ท างานเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบริ ก ารภาครั ฐ ที่ มี คุ ณ ค่ า และ ได้
มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ เป็นการทางานบน
ระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและ
สร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ
และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์
 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น ดิจิทัล
เพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงาน
ที่ ได้ รั บการปรั บเปลี่ ยนให้ เป็ นดิ จิ ทั ล / ร้ อยละ 100 (ทั้ งหมด 2,180
กระบวนงานแบ่งเป็นกระบวนงานในระบบอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 300 กระบวนงานและกระบวนงาน อื่น ๆ
1,880 กระบวนงาน)
2.2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสู ง ” สามารถปฏิบัติงานอย่า งมี ประสิ ทธิภ าพ มีความ
คุ้ ม ค่ า เที ย บได้ กั บ มาตรฐานสากล รองรั บ สภาพแวดล้ อ มในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดย
การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนาข้อมูลและ
ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหาร
จั ดการ การให้ บริการ และการพัฒ นานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการ
เชื่อมโยงการทางานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอก
ภาครั ฐ แบบอั ต โนมั ติ อาทิ การสร้ า งแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล ที่ ภ าครั ฐ
สามารถใช้ร่ว มกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ที่ส ะดวกและ
รวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อมูล ระหว่างหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ ภ าคธุรกิจ
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ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจั กษ์ มุ่ งผลสั มฤทธิ์ มี ความโปร่ งใส ยื ดหยุ่ นและคล่ องตั วสู ง นา
นวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การทางานที่เป็นดิจิทัล มา
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและ
สะดวก รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบ สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
สร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
เสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็ม
ศักยภาพ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัด
โครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่าง
ตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการ
ดาเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและ
เชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ า ยกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง นี้ เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ ค วามเป็ น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบ
ได้ กั บ มาตรฐานระดั บ สากล นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามเป็ น ส านั ก งาน
สมัย ใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์ คาดการณ์
ล่วงหน้าและทางานในเชิงรุก สามารถนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน
 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว
 การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ : ระดั บ Digital Government
Maturity Model (Gartner) / ระดับ 2
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2.2.2 ปฏิรูปประเทศ
2.2.2.1 ด้าน เศรษฐกิจ
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
หัวข้อที่ 1 เรื่องการปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : อุตสาหกรรมอาหาร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หัวข้อย่อย 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
หัวข้อที่ 3 เรื่องการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย 2.3: การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน และ
นวัตกรรม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : พัฒนาระบบข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อ ใช้ใ น
การก าหนดนโยบาย และแผนงานระดั บ ชาติ ด้ า นการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและมาตรฐาน โดยให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก โดยร่วม
ทางานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึง ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทางาน เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับ การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
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1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย
มีบทบาทนาและ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2) เป้าหมายรวม
2.1 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.2 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้ม แข็ง และแข่ง ขันได้โ ครงสร้างเศรษฐกิจ ปรั บ สู่
เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
5 ต่อปี และมีปัจ จัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่ อการ
ขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ
2.3 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมั ย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจาย อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดาเนินการแทน
ได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ และ อั น ดั บ ความยากง่ า ยในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศ ดี ขึ้ น การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ และระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ
ที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัด 4.1 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด 8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่า
กว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี
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3) แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่ วถึง อัน
จะนามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สู ง จ าเป็ น ต้องมีการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพื่อเป็นแรงขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้ง กาหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
บริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ ยุค อุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวั ตกรรมเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยการกาหนดอุตสาหกรรมเป้า หมายและแนวทางการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบท
ต่างๆ ในโลกและศักยภาพใน การแข่งขัน ที่แท้จริงของประเทศไทยในปั จจุบัน ซึ่งแบ่ งกลุ่ มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ
ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
1.1) พัฒ นาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน
เพื่ อ ยกระดั บ ไปสู่ อุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้ น สู ง โดยการพั ฒ นานวัต กรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้ า งสรรค์ บ นพื้ น ฐานของการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี อุ ต สา หกรรมเป้ า หมาย ได้ แ ก่
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (2) อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒ นาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อ
ยอดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่
พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารสาหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐาน
ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (5) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อาทิผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (6) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุน
มนุษย์ อาทิอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของ
ประเทศในปั จ จุ บั น ให้ มี การใช้ เทคโนโลยี ขั้น ก้ าวหน้ าเพื่ อผลิ ต สิ น ค้า ที่ร องรับ ความต้ อ งการที่ห ลากหลาย
ของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให้ มีทักษะขั้ น ก้าวหน้ าเพื่อต่ อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่ การใช้และพั ฒ นา
เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิด สร้างสรรค์
และพื้น ฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่ งเสริมการทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดระหว่าง
สถาบั น การศึ ก ษาและภาคอุ ต สาหกรรมทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรในอุ ตสาหกรรมและเตรี ย ม
ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึ กษา หรือ
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ระบบอื่ น ที่ เ หมาะสม และด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาในสาขาเทคโนโลยี ขั้ น ก้ า วหน้ า ที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะ
อุตสาหกรรมและ สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้
(2) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน
และ ขยายโอกาสของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของ
โลก โดยการอานวยความสะดวกทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ของไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในพื้นที่เป้ าหมายในประเทศและประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนทั้งในด้าน
วัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ สร้าง
โอกาสการขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคในพื้นที่เป้าหมายและระหว่างประเทศด้วย
1.2) วางรากฐานการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมส าหรั บ อนาคต โดยมุ่ ง สร้ า ง
อุตสาหกรรมใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต โดย
ให้ความสาคัญในลาดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพ
ในปัจจุบัน ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตและ
บริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิด อุปสงค์ใน
ประเทศที่เพียงพอเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
สาหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจเน้นด้านการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันควร
เร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจการ
ซ่อมบารุงอากาศยานในระยะต่อไป (3) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใน
ระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สู งนัก
ก่ อ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การเป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก ารสุ ข ภาพนานาชาติ แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ และ
ขณะเดียวกัน ต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น และ (4) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มของสิน ค้าเกษตรและวัตถุดิบชีว มวล ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒ นาปัจจัย
สนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
(1) วางแผนและพัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมี
การกาหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนากาลังคนเพื่อป้ อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะเร่งรัด
และระยะยาวอย่ างจริ งจั ง และต่อเนื่ อง โดยต้องประสานการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน
การศึ ก ษา และสถาบั น วิ จั ย ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สามารถตอบสนองต่ อ การผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการกาหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการ
พัฒนาทักษะกาลัง แรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะ
พื้นฐานที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
และระบบ การศึกษาเร่งรัดเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่าง
ทันการณ์ สาหรับการวางแผนพัฒนากาลังคนในระยะต่อไป ต้องกาหนดกลุ่มกาลังคนเป้าหมาย รวมทั้งความรู้
ทักษะ และ คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพื่อ
วางระบบ การพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง
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(2) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
นาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในการตัดสินใจ “สร้างหรือซื้อ” (Make or Buy) เทคโนโลยีสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่มีศักยภาพ
ด้ า นเทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง เพื่ อ ให้ มี ก ารก าหนดแนวทางและวางระบบการพั ฒ นาที่ ชั ด เจนและปฏิ บั ติ ไ ด้
ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเจ้าของเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการ
ไทยอย่างจริงจังทั้งโดยมาตรการภาคบังคับและภาคสมัครใจ เช่น การกาหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ไทยรายใหญ่หรือผู้ประกอบการต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยร่วมทุนหรือร่วมวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และการอานวยความสะดวกและจูงใจ
ให้มีการจ้างงานบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย เป็นต้น
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับ
ทบทวน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต
และเข้มแข็ง
เป้าหมาย : เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล องกั บ ศั ก ยภาพ
พื้นฐานของประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชนต่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ในอนาคต โดยเน้ น งานวิจั ย การต่ อ ยอดงานวิ จั ย และ
พัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ
คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หน่วยงาน
หน่วย ข้อมูล
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
นับ
ปฐาน
2563
2564
2565
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
พันล้าน 3,345.97 4,300 4,400 4,500
สศอ.
ภาคอุตสาหกรรม (NGDP)
บาท
(ป 60)
2. อัตราการขยายตัวของ
ร้อยละ
1.6
4
4.3
4.6
สศอ.
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
(ป 60)
ภาคอุตสาหกรรม(RGDP)(1)
3. ผลิตภาพการผลิต
ร้อยละ
0.45
2
2
2
สศอ.
ภาคอุตสาหกรรม
(ป 56)
(2)
(TFP) เพิ่มขึ้นไมน้อยกว่า
หมายเหตุ : (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (RGDP) ภายใต้เงื่อนไข (1) การสงออกต้องขยายตัว
ไมน้อยกว่าร้อยละ 10 (2) หากการสงออกขยายตัวต่ากว่าร้อยละ 10 การลงทุนต้องขยายตัวไมต่ากว่าร้อยละ 5 และการบริโภค
ขยายตัวไมต่ากว่าร้อยละ 8 (2) ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไข การเพิ่มคุณภาพทุน/แรงงาน
เพื่อยกระดับผลิตภาพ
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แนวทางการพัฒนา :
1) ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวั ต กรรม และดิ จิ ทั ล ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
2) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซอุปทานให้
เป็นผู้มีสมรรถนะสูงทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
3) ส่ งเสริ มและพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมที่ ใช้ ปัจ จัย การผลิ ตภายในประเทศให้ มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้ งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับ
ความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
4) พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย : เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิ
อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หน่วย ข้อมูล
ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
นับ
ปฐาน
2563
2564
2565
ร้อยละ
1
5
5
4
สศอ.
1. จานวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูล
(ป 61
จากศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรม
25,691
(IIU) เพิ่มขึ้น
ราย)
แนวทางการพัฒนา :
1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอื้อต่อการลงทุนและ
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
2) ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และพั ฒนาระบบข้ อ มู ล
เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
3) ศึ ก ษาและก าหนดพื้ น ที่ / ปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งให้ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม
4) พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์การให้บริการ และห้องทดสอบให้สามารถ
บริการงานเสริมสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมไดอย่างมีประสิทธิภาพ
5) บู ร ณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒ นาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม
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2.3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
1.๑) เป้าหมาย
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมีการนาไปสู่การปฏิบัติ
1.๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วยงาน
2563 2564 2565
(1) ร้อยละระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ร้อยละ
80
80
80
สศอ.
ต่อนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่ สศอ.
จัดทา
1.๓) แนวทางการพัฒนา
(1) จัดทานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
(2) บูรณาการการดาเนินงาน และผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไปการปฏิบัติ
2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ
2.๑) เป้าหมาย
ภาคอุ ต สาหกรรมและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ข้ อ มู ล เทคโนโลยี
สารสนเทศ การชี้นาและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอตามความต้องการ
2.๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วยงาน
2563 2564 2565
(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ร้อยละ
80
80
80
สศอ.
ผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(2) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระบบ
1
1
1
สศอ.
และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่
อุตสาหกรรม 4.0
2.๓) แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การชี้นา
และเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอต่อการใช้งาน
(2) พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ
และถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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3) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ ง การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร
3.๑) เป้าหมาย
องค์กรมีความเป็นเลิ ศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วยงาน
2563 2564 2565
(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ร้อยละ
80
80
80
สศอ.
บุคลากรใน สศอ.
3.๓) แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
(2) พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร
(3) ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมใน
องค์กร
2.3.3 แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหาร ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 – 2570)
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ : “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย :
1) สินค้า Commodity เช่น กลุ่มข้าวและธัญพืช กลุ่มปศุสัตว์ อาทิ ไก่ ประมง อาทิ
กุ้ง ปลา กลุ่มผักผลไม้ อาทิ สับปะรด ข้าวโพดหวาน กลุ่มเครื่องปรุงรส น้าตาล และมันสาปะหลัง ในรูปแบบอาหาร
พร้ อมรั บประทาน (Ready to Eat) / อาหารอินทรีย์ (Organic Food) / เครื่องดื่มสุ ขภาพ (Healthy Drinks)
รวมถึงสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัย (Modern Packaging) / บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Intelligence Packaging) รวมถึง
อาหารที่ยกระดับด้วยการคัดแยกเกรด (Premium Fresh Food)
2) สินค้าอนาคต Future Food เช่น อาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น (Healthy
and Functional food) ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Biotechnology Products) อาหาร
ฮาลาลอาหารใหม่ (Novel Food) อาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง (High Value Added Food
Products& Organic Food Ingredients) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร (Supporting
Business for Food Innovation) อาทิ บรรจุภัณฑ์อาหาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อสนับสนุนนวั ต กรรม
อาหาร เป็นต้น
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เป้าหมาย
ระยะสั้น 1 ปี :

สร้ า งช่ อ งทางการตลาดภายในประเทศเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานราก
ระยะกลาง 3-5 ปี : ยกระดับเทคโนโลยีและปัจจัยพื้นฐาน พร้อมสร้างนักรบ
พันธุ์ใหม่
ระยะยาว ปี 2570 : ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียน
แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มเข้ า สู่ Global Supply Chain โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs)
ตลอดจน New warriors ที่เป็นทั้ง Startup และ Scale up
2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มี
คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก
3) ผลักดันการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร
และอาหาร โดยให้ความสาคัญกับผู้ประกอบการที่เป็น SMEs เพื่อน าไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
4) เพิ่มมูลค่าและผลิ ตภาพการผลิ ต (Productivity) ให้กับสินค้าอาหารโดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ
5) บูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการจัดให้มีระบบการบริหารวัตถุดิบต้นน้าเพื่อการยกระดับเกษตรกรและ
การแก้ปัญหาการล้นตลาดและส่งผลให้การแปรรูปมีความแน่นอนในด้านปริมาณและคุณภาพตลอดจน
การพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต และการตลาด รวมทั้งการปรับปรุง/แก้ไข
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาทั้ง
ระบบ
6) สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเอื้อเพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศ เช่น World Food
Valley ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบ One Stop Services & Incubation
Center และ Food Academy และโครงการเมื องนวั ตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของรั ฐ บาลที่
มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดาเนินการร่วมกับกระทรวงอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นตลอดจนอานวยความสะดวกต่อการขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน
7) สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อรองรับ Digital Economy โดย
การพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐาน การพัฒ นากาลั งคนในอุตสาหกรรม และพัฒ นาระบบเพื่อเป็นช่องทาง
การตลาดดิจิทัล
2.3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
2.3.5 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
“เป็นองค์กรชี้นาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน”
3.1.2 พัน ธกิจ ของสานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560)
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กาหนดท่าที แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่ า งประเทศ รวมทั้ ง ประชุ ม เจรจากั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
ด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้ นฐานในการกาหนดนโยบาย
การวางแผนการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และการแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กาหนดนโยบายการสารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
จัดทาดัชนีอุตสาหกรรม และทาหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3.2 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
1) เป้าหมาย
กาหนดยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาอุ ตสาหกรรมของประเทศให้ ทั นต่ อ การเปลี่ ยนแปลง
และมีการนาไปสู่การปฏิบัติ
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ปีงบประมาณ หน่วยงาน
พ.ศ. 2564
(2) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวง
ร้อยละ
80
สศอ.
อุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) จัดทานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(3.2) บูรณาการการดาเนินงานและผลักดันยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมไปสู่
การปฏิบัติ
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4) แผนงาน/โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิ จหมุนเวียน (Circular Economy) สู่ การพัฒนาในระดั บ พื้ น ที่
กลุ่มจังหวัด
1.2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่
(Biorefinery) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย
2) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ
2.1) ค่าใช้จ่ายในการปฎิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
(Transformation to Bio-Plastics Industry)
2.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนอง
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
3) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)
3.1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนามาตรฐาน
ผลิ ตภาพและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม ขีด ความสามารถ
นักรบ อุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)
3.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงาน
อัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้า งความเชื่อ มโยง
ด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย
4.1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาต้ น แบบวั ส ดุ เ ชิ ง เทคนิ ค เพื่ อ การรองรั บ
อุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)
4.2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศั กยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
5.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart
Electronics) ในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาต้นแบบ
เทคโนโลยีการจัดการขยะรีไซเคิลตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน
6) โครงการยกระดับและพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์
6.1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7) โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
7.1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กระบวนการผลิ ต อัจ ฉริ ยะสาขาอุ ตสาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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8) โครงการพัฒนาโครงสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
8.1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ ระบบการด าเนิ น งานป้ า ยข้ อ มู ล ยานยนต์
ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)
8.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สู่อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle: AV)
9) โครงสร้างพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
9.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
เพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
10) โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบารุงอากาศ (MRO) และระบบราง
10.1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยกระดั บ ความสามารถของผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรม ยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน
11) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม
11.1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาโรงงานอุ ต สาหกรรมสู่ ค วามเป็ น โรงงาน
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0
12) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570
13) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
14) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
15) การเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในด้านการต่างประเทศ
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ
เตือนภัยที่เชื่อถือได้ทนั สถานการณ์ และตรงตามความต้องการ
1) เป้าหมาย
ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้นาและ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอตามความต้องการ
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
80

หน่วยงาน

(3) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อ
ร้อยละ
สศอ.
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย
(4) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา ระบบ
1
สศอ.
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
3) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) พัฒนาข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การชี้นาและเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้งาน
(3.2) พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
1.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ
1.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ
1.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบารุง
และผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
1.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์
1.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
1.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสาหรับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
1.8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)
1.9) ค่าจ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสาหรั บอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
1.10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ
การจัดการและการเตือนภัย
1.11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น
1.12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางและไม้ยางพารา
1.13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
1.14) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาศู น ย์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก อุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกล
1.15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ
2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และคาดการณ์เทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรมอนาคต
2.1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry
Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 3)
2.3) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เ พื่ อ
ยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
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3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร
1) เป้าหมาย
องค์กรมีความเป็นเลิ ศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2564
(2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน สศอ. ร้อยละ
80
สศอ.
3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
(3.2) พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร
(3.3) ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(4.1) กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(4.1.1) กลุ่มงานการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
พัฒนาองค์กร
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความรู้ (KM)
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 109.3168 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน
(พ.ร.บ)
72.7666
72.7666

1. เรื่อง กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 5.5000
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน 2.5000
ขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) สู่
การพัฒนาในระดับพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนว 3.0000
ทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่
(Biorefinery) เพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรม
การเกษตรของไทย
20.0200
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการปฎิรูป
7.0000
ผู้ประกอบการสู่
อุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ Transformation
to Bio-Plastics Industry)
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 13.0200
อุตสาหกรรมแปรรูปพืช
กัญชง เพื่อตอบสนอง
เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy)

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

ล้านบาท
อื่นๆ

ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

5.5000

2.5000

3.0000

20.0200
7.0000

13.0200
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แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน
(พ.ร.บ)
7.2785
7.2785

3 โครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis)
และการพัฒนานักรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่
(Food Warrior)
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ
4.2000
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
โดยนามาตรฐาน ผลิตภาพ
และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามารถนักรบ
อุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
3.0785
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
สู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
10.5367
4 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
และการสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์
และเครื่องมือแพทย์ของไทย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
6.2790
ต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อ
การรองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (New
S-Curve)
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ
4.2577
ศักยภาพการผลิตเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

4.2000

3.0785

10.5367

6.2790

4.2577
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แผนปฏิบัติราชการ
5 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ต้นแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics) ใน
การบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนา
ต้นแบบ เทคโนโลยีการ
จัดการขยะรีไซเคิลตาม
นโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
6 โครงการยกระดับและพัฒนา
บุคคลากรด้านดิจิทัล และ
ปัญญาประดิษฐ์
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานอุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7 โครงการส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กระบวนการ
ผลิตอัจฉริยะสาขา
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน
(พ.ร.บ)
4.9343
4.9343

4.9343

4.9343

3.8755

3.8755

3.8755

3.8755

3.6484

3.6484

3.6484

3.6484
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ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

29

แผนปฏิบัติราชการ

8 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่
ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบ
การดาเนินงานป้ายข้อมูล
ยานยนต์ ตาม
มาตรฐานสากล (Eco
Sticker)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแนว
ทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สู่อุตสาหกรรมยานยนต์
อัตโนมัติ (Autonomous
Vehicle: AV)
9 โครงสร้างพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อ
รองรับการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า
10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อุตสาหกรรมซ่อมบารุง
อากาศ (MRO) และระบบ
ราง
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม ยานยนต์สู่
อุตสาหกรรมอากาศยาน
11 โครงการยกระดับผลิตภาพ
และพัฒนากาลังคนเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม

วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน
(พ.ร.บ)
4.8758
4.8758

2.3800

2.3800

2.4958

2.4958

3.3691

3.3691

3.3691

3.3691

3.3372

3.3372

3.3372

3.3372

5.3911

5.3911

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ
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วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน
(พ.ร.บ)
5.3911
5.3911

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมสู่
ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ตามแนวทางอุตสาหกรรม
4.0
12 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.
2561 - 2570
13 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
14 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
15 การเตรียมความพร้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมในด้านการ
ต่างประเทศ
2. เรื่อง ให้บริการระบบสารสนเทศ 36.5502
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ
เตือนภัยที่เชื่อถือได้ ทัน
สถานการณ์ และตรงตามความ
ต้องการ
16 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 22.2553
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม
4.0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ 22.2553
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
- การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิง
ลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ
- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

22.2553

22.2553
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วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน
(พ.ร.บ)

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
ซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
- การพัฒนาสารสนเทศ
ยานยนต์
- การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมอาหาร
- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกสาหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
พลาสติก
- การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการเพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม
(Productivity)
- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกสาหรับ
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์
- การสร้างระบบข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการ
เตือนภัย
- การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมแฟชั่น

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

32

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน
(พ.ร.บ)

- การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา
- การพัฒนาระบบข้อมูล
เชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์
- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล
- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เหล็กและโลหการ
17 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
14.2949
และคาดการณ์เทคโนโลยี
สาหรับอุตสาหกรรมอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
5.0000
และประเมินผลการ
ดาเนินงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
3.0000
แผนภาพอนาคตของ
ภาคอุตสาหกรรม (Industry
Foresight) เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม
4.0 (ระยะที่ 3)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
6.2949
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อยกระดับ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

14.2949

5.0000

3.0000

6.2949
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วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน
(พ.ร.บ)

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

3. เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
พัฒนาองค์กร
18 กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการความรู้ (KM)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากร
109.3168

แผนปฏิบัตริ าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

34

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนระดับที่ 2
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* แผนแม่บทด้าน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• แผนย่อย.......อุตสาหกรรมชีวภาพ.............
- เป้าหมาย : ……อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น…………..
- ตัวชี้วัด : ……อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว ร้อยละ 10.……..

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..
- เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..
- ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………....………………..

 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน เศรษฐกิจ

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับทบทวน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
แผนปฎิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนปฎิบัติราชการรายปี สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่
(Biorefinery) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการปฎิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
(Transformation to Bio-Plastics Industry)
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนอง
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํามาตรฐาน
ผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบ
อุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงาน
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570

หน่วยนับ
รายการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 63 (ถ้ามี) ปี 64 (พ.ร.บ.)
1

แห่ง

14

ผลิตภัณฑ์

16

แห่ง

30

แห่ง

9

งบประมาณ (ล้านบาท)
แหล่งเงิน
ปี 63 (ถ้ามี) ปี 64 (พ.ร.บ.)
3.0000
เงินงบประมาณแผ่นดิน

11.1169

6.0193

การดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน

3.0000

เงินงบประมาณแผ่นดิน

สศอ.
(กร.2)

20.0200
7.0000

เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน

13.0200

เงินงบประมาณแผ่นดิน

7.2785

เงินงบประมาณแผ่นดิน

4.2000

เงินงบประมาณแผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

3.0785

เงินงบประมาณแผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กร.2)

สศอ.
(กร.2)

1

แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของ สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
แผน ระดับ ท ี่ 1 ยุท ธศาสตร์ช าติ : การสร้างความสามารถใน การแข่ง ขัน
แผน ระดับ ท ี่ 2
 แผน แม่บ ท ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ
* แผน แม่บ ท ด้าน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• แผนย่อย.............อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร.............
- เป้าหมาย : ………อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น …………..
- ตัวชี้วัด : ……อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) /
ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5

 แผน ป ฏิร ูป ป ระเท ศ
ด้าน เศรษฐกิจ

 แผน พัฒ น าเศรษฐกิจและสัง คม ฉบ ับ ท ี่ 12
• ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
- ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..
- เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..
- ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………....………………..

แผน ระดับ ท ี่ 3
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมไท ย 4.0 ระยะ 20 ป ี (พ.ศ. 2561 -2580)
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมและบ ริก ารแห ่ง อน าคต
  แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการระยะ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 ของกระท รวงอุต สาห กรรม (ฉบ ับ ท บ ท วน สําห รับ ป ีง บ ป ระมาณ พ.ศ. 2564)
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการรายปี สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม เรื่อง กําห น ดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ น าอุต สาห กรรมให ้ท ัน ต่อการเป ลี่ยน แป ลงและผลัก ดัน ไป สู่ก ารป ฏิบ ัต ิ
แผน งาน /โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
โครงการเพิ่ม ขีด ความสามารถใน การแข่ง ขัน และการ
สร้างความเชื่อมโยงด้าน การตลาดให ้ผ ลิต ภัณ ฑ์แ ละ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้น แบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการ
รองรับอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร

ค่าเป้าห มายตัวชี้วัด
งบ ป ระมาณ (ล้าน บ าท )
แห ล่ง เงิน
ห น ่วยน ับ ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .) ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .)
10.5367 เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
แห่ง

7

แห่ง

6

8.9700

6.2790

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

4.2577

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

การดําเน ิน งาน

กลุ่ม เป้าห มาย ห น ่วยงาน

สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กม.)

2

แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของ สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
แผน ระดับ ท ี่ 1 ยุท ธศาสตร์ช าติ : การสร้างความสามารถใน การแข่ง ขัน
แผน ระดับ ท ี่ 2
 แผน แม่บ ท ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ
 แผน พัฒ น าเศรษฐกิจและสัง คม ฉบ ับ ท ี่ 12
• ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
* แผน แม่บ ท ด้าน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• แผนย่อย.................อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์.................
- ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..
- เป้าหมาย : …ตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายต - เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..
- ตัวชี้วัด : …อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
- ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………....………………..
เฉลี่ยต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 5

 แผน ป ฏิร ูป ป ระเท ศ
ด้าน เศรษฐกิจ

แผน ระดับ ท ี่ 3
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมไท ย 4.0 ระยะ 20 ป ี (พ.ศ. 2561 -2580)
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมและบ ริก ารแห ่ง อน าคต
  แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการระยะ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 ของกระท รวงอุต สาห กรรม (ฉบ ับ ท บ ท วน สําห รับ ป ีง บ ป ระมาณ พ.ศ. 2564)
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการรายปี สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม เรื่อง กําห น ดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ น าอุต สาห กรรมให ้ท ัน ต่อการเป ลี่ยน แป ลงและผลัก ดัน ไป สู่ก ารป ฏิบ ัต ิ
แผน งาน /โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม

ค่าเป้าห มายตัวชี้วัด
งบ ป ระมาณ (ล้าน บ าท )
แห ล่ง เงิน
ห น ่วยน ับ ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .) ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .)
โครงการพัฒ น าโครงสร้างพื้น ฐาน เพื่อรองรับ การ
4.9343
เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
ขยายตัวของอุต สาห กรรมดิจิท ัล ข้อมูล และ
ระบบ
1
4.9343
เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้น แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart Electronics) ในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาต้น แบบ เทคโนโลยีการ
จัดการขยะรีไซเคิลตามนโยบายเศรษฐกิจหมุน เวียน
โครงการยกระดับ และพัฒ น าบ ุค คลากรด้าน ดิจิท ัล
3.8755 เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
และป ัญ ญาป ระดิษ ฐ์
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขา
คน
550
5.5364
3.8755
เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โครงการส่ง เสริม การป ระยุก ต์ใช้เท คโน โลยีด ิจิท ัล
3.6484 เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
ข้อมูล และป ัญ ญาป ระดิษ ฐ์
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การประยุกต์ใ ช้
แห่ง
20
4.1719
3.6484
เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระบวนการผลิตอัจฉริยะ
สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มาตรการพัฒ น าอุต สาห กรรมห ุ่น ยน ต์แ ละระบ บ
อัต โน มัต ิ

การดําเน ิน งาน

กลุ่ม เป้าห มาย ห น ่วยงาน

สศอ.
(กร.1)

สศอ.
(กม.)

สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กร.1)
3

แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของ สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
แผน ระดับ ท ี่ 1 ยุท ธศาสตร์ช าติ : การสร้างความสามารถใน การแข่ง ขัน
แผน ระดับ ท ี่ 2
þ แผน แม่บ ท ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ
 แผน พัฒ น าเศรษฐกิจและสัง คม ฉบ ับ ท ี่ 12
• ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
* แผน แม่บ ท ด้าน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• แผนย่อย.........อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม...............
- ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..
- เป้าหมาย : …เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็น ศูน ย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค
- เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่น ใหม่
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้น ส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
- ตัวชี้วัด : - ส่วนแบ่งการตลาดของจํานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้น เอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 1
- ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………....………………..
- จํานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้น ส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 (Tier 4)

 แผน ป ฏิร ูป ป ระเท ศ
ด้าน เศรษฐกิจ

แผน ระดับ ท ี่ 3
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมไท ย 4.0 ระยะ 20 ป ี (พ.ศ. 2561 -2580)
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมและบ ริก ารแห ่ง อน าคต
  แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการระยะ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 ของกระท รวงอุต สาห กรรม (ฉบ ับ ท บ ท วน สําห รับ ป ีง บ ป ระมาณ พ.ศ. 2564)
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการรายปี สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม เรื่อง กําห น ดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ น าอุต สาห กรรมให ้ท ัน ต่อการเป ลี่ยน แป ลงและผลัก ดัน ไป สู่ก ารป ฏิบ ัต ิ
แผน งาน /โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
โครงการพัฒ น าโครงสร้างเพื่อรองรับ อุต สาห กรรม
ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการดําเนิน งานป้ายข้อมูลยาน
ยนต์ ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไทย สู่อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous
โครงสร้างพัฒ น าศัก ยภาพอุต สาห กรรมยาน ยน ต์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้น ส่วน เพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการเสริม สร้างศัก ยภาพอุต สาห กรรมซ่อมบ ํารุง
อากาศ (MRO ) และระบ บ ราง
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรม ยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน
มาตรการพัฒ น าอุต สาห กรรมยาน ยน ต์ไฟฟ้า (EV)

ค่าเป้าห มายตัวชี้วัด
แห ล่ง เงิน
งบ ป ระมาณ (ล้าน บ าท )
ห น ่วยน ับ ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .) ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .)
4.8758 เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
ระบบ
1
2.3800 เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
รายการ

1

คน

340

แห่ง

8

4.8130

4.4673

2.4958

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

3.3691
3.3691

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

3.3372

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

3.3372

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

การดําเน ิน งาน

กลุ่ม เป้าห มาย ห น ่วยงาน

สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กม.)

สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กร.1)
4

แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการรายป ี พ.ศ. 2564 ของ สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
แผน ระดับ ท ี่ 1 ยุท ธศาสตร์ช าติ : การสร้างความสามารถใน การแข่ง ขัน
แผน ระดับ ท ี่ 2
 แผน แม่บ ท ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ
* แผน แม่บ ท ด้าน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• แผนย่อย..........การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต.............
- เป้าหมาย : …1) แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

 แผน พัฒ น าเศรษฐกิจและสัง คม ฉบ ับ ท ี่ 12
• ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
- ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..
- เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..

- ตัวชี้วัด : ……1) อัน ดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (อัน ดับที่ 60)
2) อัน ดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต
(อัน ดับที่ 45)

 แผน ป ฏิร ูป ป ระเท ศ
ด้าน เศรษฐกิจ

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

แผน ระดับ ท ี่ 3
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมไท ย 4.0 ระยะ 20 ป ี (พ.ศ. 2561 -2580)
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมและบ ริก ารแห ่ง อน าคต
  แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการระยะ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 ของกระท รวงอุต สาห กรรม (ฉบ ับ ท บ ท วน สําห รับ ป ีง บ ป ระมาณ พ.ศ. 2564)
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการรายป ี สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม เรื่อง กําห น ดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ น าอุต สาห กรรมให ้ท ัน ต่อการเป ลี่ยน แป ลงและผลัก ดัน ไป สู่ก ารป ฏิบ ัต ิ
แผน งาน /โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
โครงการพัฒ น าอุต สาห กรรม ข้อมูลและระบ บ สารสน เท ศ
เพื่อรองรับ อุต สาห กรรมท ี่ม ีศ ัก ยภาพมุ่ง สู่อุต สาห กรรม 4.0

ค่าเป ้าห มายตัวชี้วัด
ห น ่วยน ับ ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .)
รายการ
1

งบ ป ระมาณ (ล้าน บ าท )
ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .)
2.5000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุน เวียน (Circular Economy)
สู่การพัฒนาในระดับพื้น ที่กลุ่มจังหวัด
โครงการยกระดับ ผลิต ภาพและพัฒ น ากําลัง คน เพื่อสร้าง
ความสามารถใน การแข่ง ขัน ภาคอุต สาห กรรม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงาน
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0
การเตรียมความพร้อมของภาคอุต สาห กรรมใน ด้าน การ
ต่างป ระเท ศ

แห่ง

20

7.7015

แห ล่ง เงิน

การดําเน ิน งาน

กลุ่ม เป ้าห มาย

ห น ่วยงาน

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

2.5000

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

5.3911

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

5.3911

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

สศอ.
(กม.)

สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กท.)
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แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของ สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
แผน ระดับ ท ี่ 1 ยุท ธศาสตร์ช าติ : การสร้างความสามารถใน การแข่ง ขัน
แผน ระดับ ท ี่ 2
 แผน แม่บ ท ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ
* แผน แม่บ ท ด้าน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• แผนย่อย..........การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต.............
- เป้าหมาย : …1) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคตดีขึ้น ……..
- ตัวชี้วัด : ……1) อัน ดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต
(อัน ดับที่ 45)

 แผน พัฒ น าเศรษฐกิจและสัง คม ฉบ ับ ท ี่ 12
• ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
- ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..

 แผน ป ฏิร ูป ป ระเท ศ
ด้าน เศรษฐกิจ

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

แผน ระดับ ท ี่ 3
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมไท ย 4.0 ระยะ 20 ป ี (พ.ศ. 2561 -2580)
  แผน ป ฏิบ ัต ิก ารด้าน การพัฒ น าอุต สาห กรรมและบ ริก ารแห ่ง อน าคต
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการรายปี สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม เรื่อง ให ้บ ริก ารระบ บ สารสน เท ศเศรษฐกิจอุต สาห กรรมและระบ บ เตือน ภัยท ี่เชื่อถือได้ท ัน สถาน การณ์ และตรงตามความต้องการ
แผน งาน /โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม

ค่าเป้าห มายตัวชี้วัด
งบ ป ระมาณ (ล้าน บ าท )
แห ล่ง เงิน
ห น ่วยน ับ ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .) ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .)
โครงการพัฒ น าอุต สาห กรรม ข้อมูลและระบ บ สารสน เท ศเพื่อ
22.2553 เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
รองรับ อุต สาห กรรมท ี่ม ีศ ัก ยภาพมุ่ง สู่อุต สาห กรรม 4.0
ค่าใช้จ่ายใน การพัฒ น าศูน ย์วิเคราะห ์ข ้อมูลเชิง ลึก
ระบ บ
1
1
25.8191
22.2553 เงิน งบประมาณแผ่น ดิน
- การพัฒนาศูน ย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ
- การพัฒนาศูน ย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่น ยนต์
และระบบอัตโนมัติ
- การพัฒนาศูน ย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบํารุง
และผลิตชิ้น ส่วนอากาศยาน
- การพัฒนาสารสนเทศยานยนต์
- การพัฒนาศูน ย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
- การพัฒนาศูน ย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาศูน ย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก

การดําเน ิน งาน

กลุ่ม เป ้าห มาย ห น ่วยงาน

สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)
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แผน งาน /โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม

ค่าเป้าห มายตัวชี้วัด
งบ ป ระมาณ (ล้าน บ าท )
ห น ่วยน ับ ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .) ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .)

แห ล่ง เงิน

- การพัฒนาศูน ย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)
- การพัฒนาศูน ย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
- การสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้ารมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย
- การพัฒนาศูน ย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น

กลุ่ม เป ้าห มาย ห น ่วยงาน
สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา
- การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
- การพัฒนาศูน ย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
- การพัฒนาศูน ย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ
โครงการพัฒ น าฐาน ข้อมูล และคาดการณ์เท คโน โลยีสําห รับ
อุต สาห กรรมอน าคต
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานภายใต้
แผนงาน บูร ณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม
(Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
ยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรม

การดําเน ิน งาน

14.2949

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

รายการ

1

7.1414

5.0000

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

รายการ

1

3.9935

3.0000

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

ระบบ

1

11.4595

6.2949

เงิน งบประมาณแผ่น ดิน

สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กว.)
สศอ.
(กส.)
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แผน ป ฏิบ ัต ิร าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของ สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
แผน ระดับ ท ี่ 1 ยุท ธศาสตร์ช าติ : การสร้างความสามารถใน การแข่ง ขัน
แผน ระดับ ท ี่ 2
 แผน แม่บ ท ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ
* แผน แม่บ ท ด้าน
• แผนย่อย...........การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ........
- เป้าหมาย : ……ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว……………..
- ตัวชี้วัด : ……… ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) / ระดับ 2..……..

 แผน ป ฏิร ูป ป ระเท ศ
 แผน พัฒ น าเศรษฐกิจและสัง คม ฉบ ับ ท ี่ 12
• ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้
ด้าน เศรษฐกิจ
- ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..
- เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..
- ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………....………………..

แผน ระดับ ท ี่ 3
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการ 3 ป ี พ.ศ. 2563-2565 สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม
  แผน ป ฎิบ ัต ิร าชการรายปี สําน ัก งาน เศรษฐกิจอุต สาห กรรม เรื่อง การเสริม สร้างองค์ค วามรู้ด ้าน เศรษฐกิจอุต สาห กรรมและพัฒ น าองค์ก ร
แผน งาน /โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
1. กลุ่ม โครงการป รับ ป รุง ระบ บ บ ริห ารจัด การภาครัฐ 4.0
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความรู้ (KM)
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ค่าเป้าห มายตัวชี้วัด
งบ ป ระมาณ (ล้าน บ าท )
ห น ่วยน ับ ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .) ป ี 63 (ถ้ามี) ป ี 64 (พ.ร.บ .)

แห ล่ง เงิน

การดําเน ิน งาน

กลุ่ม เป ้าห มาย ห น ่วยงาน
สศอ.
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