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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมี
กรอบแนวคิ ด และทฤษฎี ที่เ กี่ย วข้ องเชื่ อ มโยงกั บ การพัฒ นาประเทศและภาคอุ ตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับ ประเทศ ได้แก่ แผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ.25612580 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) และนโยบายระดับ
กระทรวง ได้แก่ นโยบายปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ) รวมถึงข้อมู ลทางด้าน
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการพิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติราชการที่มีความเหมาะสม เชื่อมโยง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
การดาเนิ น งานของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สาคัญ มีความสอดคล้ องแผนทั้ง 3 ระดับ
ดังนี้
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เชื่อมโยงกับ 2 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้ าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ า งมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
โดยเชื่อมโยงกับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เกษตรสร้างมูลค่า กาหนดการพัฒนาเกษตรแปรรูป
2) ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคต กาหนดการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม คื อ (1) อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ (2) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ค รบวงจร
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิ ทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและ
โลจิสติกส์
3) ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ใน 2 ด้าน
คือ (1) การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
4. ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒ นาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
ใน 3 ด้าน คือ (1) การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล (3) ปรับบทบาทและ
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้ าหมายที่ 1 ภาครัฐ มีวัฒ นธรรมการทางานที่มุ่งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
เชื่อมโยง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดยการพัฒนาและปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ในด้านการพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
แผนระดับ ที ่ 2 แผนแม่บ ทภายใต้ย ุท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ.2561-2580 เชื ่อ มโยงกับ 5
ประเด็น คือ
1. ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
เป้าหมาย : การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ ในประชาคมโลก
แผนย่อย : ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ
2. ประเด็นที่ 3 การเกษตร
เป้าหมาย : 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
แผนย่อย : 1) เกษตรแปรรูป
3. ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย : 1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ
2) ผลิตภาพการผลิต ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพิ่มขึ้น
แผนย่อย : 1) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ
2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบวงจร
3) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
4) แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
5) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต
4. ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย : 1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
2) การลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการ
ยกระดับ
แผนย่อย : 1) การพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก
2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
3) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
5. ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
แผนย่อย : 1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
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แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรูปประเทศ เชื่อมโยงกับ ด้านที่ 5 ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย : 1) มีผลิตภาพสูงขึ้น
2) มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
3) สถานบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
หัว ข้อ ที ่ 1 เรื ่อ งการปฏิรูป ด้า นความสามารถในการแข่ง ขัน เชื่อ มโยง 2
หัวข้อย่อย คือ
หัวข้อย่อย : 1) ด้านผลิตภาพ (Productivity) ที่ให้ความสาคัญกับ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2) ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภ าค มีประเด็นการปฏิรูป 2 หัว ข้อ คือ
(1) Cluster and Hubs : พัฒ นาอุต สาหกรรมเป้า หมาย (2) พัฒ นาเมือ งหลัก /เมือ งศูน ย์ก ลางของ
ภูมิภาค
แผนระดับ ที ่ 2 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที ่ 12 เชื ่อ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2 เป้าหมาย คือ
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมาย : 1) เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมาย : เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีแนวทางในการเสริม สร้างและพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่ง ขันของ
ภาคการผลิตและบริการ ซึ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทาง ดังนี้
1) พัฒ นาต่อ ยอดความเข้ม แข็ง ของอุต สาหกรรมที่มีศัก ยภาพปัจ จุ บัน เพื่อ
ยกระดับ ไปสู่ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบด้วย (1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่
เป็น ฐานรายได้สาคั ญ ของประเทศในปัจ จุบัน ให้มีก ารใช้เ ทคโนโลยีขั้นก้า วหน้า เพื่อ ผลิต สิน ค้า ที่รองรับ
ความต้องการที่ห ลากหลาย (2) สนับ สนุน การกระจ่ยการลงทุน ไปยังภูมิภ าคต่า งๆของประเท ศและใน
ภูมิภาคอาเซียน
2) วางฐานรากการพัฒ นาอุต สาหกรรมส าหรับ อนาคต ประกอบด้ว ย
(1) วางแผนและพัฒ นากาลัง คนรองรับ อุต สาหกรรมอนาคต (2) สนับ ส นุน ให้มีก ารศึก ษาเชิง ลึก เพื่อ
กาหนดนโยบายที่ชัดเจนและนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังให้ความสาคัญในการดาเนินการด้า น
การกาหนดท่าทีเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ และการพัฒ นาอุตสาหกรรมพื้นฐานอื่น ๆ อีก
อาทิ อุต สาหกรรมปิโ ตรเคมี อุต สาหกรรมเหล็ก อุต สาหกรรมพลาสติก อุต สาหกรรมโลหะการ
อุต สาหกรรมยางและผลิต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรมแฟชั่น ฯลฯ เพื่อ ให้ก ารพัฒ นาภาคอุต สาหกรรมของ
ประเทศมีเสถียรภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่ งยืน
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ส่ ว นที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
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
- เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
ป5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
- สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
- สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
- ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ป4. ภาครัฐมีความทันสมัย
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕63 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๔

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(2) ประเด็น การต่างประเทศ
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย การต่างประเทศมีเอกภาพทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากลและมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) ตั ว ชี้ วั ด การต่ า งประเทศไทย(เฉลี่ ย ร้ อ ยละ) มากขึ้ น /ดี ขึ้ น
ร้อยละ 5-10
2) แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
 แนวทางการพัฒนา
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของนวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะ
นาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
- ส่ งเสริมความร่ว มมือทางเศรษฐกิจระหว่า งประเทศที่มุ่ งกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความ
ร่ ว มมือทางเศรษฐกิจ ในกรอบความร่ว มมื อระดับ อนุภู มิภ 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 : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และความ
ร่ ว มมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -แปรซิฟิก เป็นต้น รวมทั้ง
ประชาสั มพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะ
ได้รับ
- เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาค
ธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย
รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด
แหล่ ง ลงทุ น และแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ใหม่ ข องผู้ ป ระกอบการไทยใน
ต่างประเทศพร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย
โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยใน
ด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่ง
ให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะ
ในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง
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 เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า
การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจความเชื่อมโยงและนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี
ภูมิภ าค และพหุ ภ าคี (อาทิ จานวนโครงการ/ความร่ว มมื อ/ความ
ตกลง) (เฉลี่ยร้อยละ) มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5-10
(3) ประเด็น การเกษตร
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย : 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ) 3.8
2) แผนย่อยเกษตรแปรรูป
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมด
ยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าการเกษตร
- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป
สร้ างความแตกต่าง และเพิ่มมูล ค่าในผลิตภัณฑ์และสิ นค้าเกษตร
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ขั้น สู งที่มีคุณ ค่ าเฉพาะ และผลิ ตภัณฑ์คุ ณภาพสู ง ที่ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
- สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิ ตหลั งการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริย ะ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้า
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป และผลิ ต ภัณ ฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
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 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่ บทฯ : อัตราการขยายตัวของมู ลค่ า
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
- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุ
ชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสาอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ
สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็น
ต้ น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่าง
ครบวงจร
- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่ ว งโซ่
มู ล ค่ า และเชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรมเกษตรชี ว ภ าพ
อุ ต สาหกรรมการแปรรู ปอาหาร และอุ ต สาหกรรมแปรรูป
ชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึง
อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ตลอดจนพั ฒ นา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนากาลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อการขับเคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิจชีว ภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ จ าก
ความหลากหลายทางชีว ภาพของวิส าหกิจชุมชนและชุ ม ชน
ท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจั ย
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และพัฒนา เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ
 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว ร้อยละ 10
2.2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
 แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า
เ ช่ น 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
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น
- ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ
เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยา ปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยีชีว ภาพด้านสุ ขภาพ ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ ยา และ
ชีว วัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทาฐานข้อมูล ที่จาเป็นเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพและศักยภาพในทุกมิติของการให้ บริการด้าน
สุขภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า
และมี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง โดยส่ ง เสริ ม การน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
อุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อสร้าง
อุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรั บความ
ต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารทาง
การแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) /
ขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 5
2.3) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
 แนวทางการพัฒนา
- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิ ต ผู้พัฒ นา และผู้ ออกแบบ
และสร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันใน
ด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริห ารห่ว งโซ่มูลค่า
ระดั บ โลก การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ชิ้ น ส่ ว น และอุ ป กรณ์ อ ย่ า ง
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เพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึง
แหล่ ง เงิ น ทุ น เป็ น ต้ น และให้ ส ามารถสร้ า งและพั ฒ นา
นวั ต กรรมทางอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทาธุรกิจใหม่ใน
อนาคต
ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ทางด้ า นผู้ ใ ช้ ผู้ ผ ลิ ต และผู้
ให้บริการ ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญใน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริม
การนาบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้า
มาทางานเพื่อรองรั บการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจน
ก าหนดมาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะ
ใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อม
ของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และ
สนั บ สนุ น การสร้า งคลั ส เตอร์ ข องอุ ต สาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุน
ให้มีกลไกเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร
เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เฉลี่ยต่อปี(เฉลี่ยร้อยละ) / ขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 5

2.4) แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
 แนวทางการพัฒนา
- ผลั กดันการเปลี่ ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือ
พลั ง งานทางเลื อ กอื่ น ๆ โดยจั ด ท าแนวทางการพั ฒ นา
ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญของโลก เพื่อเตรียมความพร้อม
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แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความ
เชี่ ย วชาญของผู้ ป ระกอบการไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งภายในประเทศ อาทิ อุ ต สาหกรรม
ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนใน
อนาคต
- ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมซ่ อ มบ ารุ ง และผลิ ต
ชิ้นส่วนอากาศยานโดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์
ซ่อมบารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลการกาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจ
ให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศ
ไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เป็ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมการบิ น และการเป็ น ศู น ย์ ก ลางทาง
อากาศของภูมิภาคในระยะยาว
- สนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมระบบราง และอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น
ภายในประเทศ และก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะทางและ
มาตรฐานด้านระบบรางของประเทศเทียบเท่าระดั บสากล
รวมทั้งกาหนดให้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ แ ก่เจ้า หน้ า ที่
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
การวางรากฐานการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมระบบราง ซึ่ ง จะ
น าไปสู่ ค วามปลอดภั ย ในการให้ บ ริ ก ารและบริ ห ารจั ด การ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการและเตรียมพร้อมรองรับระบบ
คมนาคมในอนาคต
 เป้าหมายของแผนย่อย :
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศ
ยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
เป้ า หมายที่ 2 ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อากาศยานสูงขึ้น (Tier)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 1
- จ านวนผู้ ป ระกอบการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยานระดั บ Tier 2
Tier 3 และ Tier 4 (Tier 4)
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2.5) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต
 แนวทางการพัฒนา
- สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ผลิ ตภาพการผลิ ตของอุ ต สาหกรรมและ
บริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วง
โซ่มูล ค่าและมี มาตรฐานการสนับ สนุน ให้ เ กิด การเชื่ อ มโยง
ตั้งแต่ต้นน้าถุงปลายน้าและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
- กาหนดให้มีการทาการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาสาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ
เป็นแนวทางในการวางแผนการทางานของทั้งภาครัฐ และภาค
ธุรกิจ
- วางแนวทางการผลิตและพัฒ นาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
และบริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม
และบริการให้ ตอบสนองความต้องการของแต่ล ะสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงาน
ทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงาน
ฝี มือ ผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
ตลอดจนส่ ง เสริ ม การน าเข้ า บุ ค คลากรที่ ข าดแคลนจาก
ต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริม
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ
 เป้าหมายของแผนย่อย :
1) แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิ ทัล ใน
ด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :
1) อันดับความสามารถด้านประสิ ทธิภาพแรงงาน (อันดับที่
60)
2) อั นดั บขี ดความสามารถในการแข่ งขั นด้ านดิ จิ ทั ลในด้ าน
ความพร้อมในอนาคต (อันดับที่ ๔๕)
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(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย 1. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการ
ยกระดับ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท) /600,000 ล้านบาท
2) แผนย่อย
2.1 ) แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 แนวทางการพัฒนา
-

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้ สามารถสร้ าง
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม

พั ฒ นาเมื อ งในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกให้ เ ป็ น เมื อ ง
อัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ
นโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 เป้าหมายของแผนย่อย : เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
 การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่บ ทฯ : มูล ค่า การลงทุน ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท) (ปี 2561-2565
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)
2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
 แนวทางการพัฒนา
-

-



-

พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่
และเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เป้าหมายของแผนย่อย :
เป้ า หมายที่ 2 การลงทุ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้
เพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท)
(ปี 2561-2565 ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)
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2.3) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้าน
ภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพของ
ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ โดยเฉพาะการให้ มี อ านาจในการอนุ มั ติ
อนุ ญ าตแบบเบ็ ด เสร็ จ ในพื้ น ที่ และพั ฒ นาด่ า นเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการอานวยความสะดวกในการผ่านแดน
-

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ของพื้ น ที่ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ การค้ า การลงทุ น และการ
ท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ห ลั กในการขับเคลื่ อน การสร้า งความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่
บริ เ วณชายแดนให้ มี ความพร้ อ มส าหรั บ รองรั บ กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภาพรวม
 เป้าหมายของแผนย่อย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่ บทฯ : อั ตราการขยายตั ว ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
(ร้อยละต่อปี) / ขยายตัว ร้อยละ 3.0

(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
เป้าหมาย 2. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ / ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
2) แผนย่อย
2.1 ) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
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 แนวทางการพัฒนา
- พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐ
จัดสรรรูปแบบบริการให้ มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอานวยความสะดวกทาง
การค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่า ง ๆ การให้ บริการจดทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสะดวกรวดเร็ ว และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มา
ประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้
กั บ มาตรฐานสากลอย่ า งคุ้ ม ค่ า มี ค วามรวดเร็ ว โปร่ ง ใส เสี ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย ลดข้ อ จ ากั ด ทางกายภาพ เวลา พื้ น ที่ แ ละ
ตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
เกิดประโยชน์สูงสุด
- ปรั บ วิ ธี ก ารท างาน จาก “การท างานตามภารกิ จ ที่ ก ฎหมาย
กาหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ”
ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มี
คุณค่าและ ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ
เป็นการทางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กร
เดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัต
สอดคล้ องเหมาะสมกั บสถานการณ์ และขั บเคลื่ อ นโดยความ
ต้ อ งการของประชาชน ภาคธุ ร กิ จ และผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และเปิ ด
โอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์
 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สัดส่วนความส าเร็ จของ
กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล / ร้อยละ 100
(ทั้ งหมด 2,180 กระบวนงานแบ่ งเป็ นกระบวนงานในระบบ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 300
กระบวนงานและกระบวนงาน อื่น ๆ 1,880 กระบวนงาน)
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2.2)

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
- พัฒ นาหน่ว ยงานภาครัฐ ให้ เป็น “ภาครัฐ ทันสมัย เปิดกว้าง
เป็ น องค์ ก รขี ด สมรรถนะสู ง ” สามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคุ้ ม ค่ า เที ย บได้ กั บ มาตรฐานสากล
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาด
ใหญ่ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นานโยบาย การตั ด สิ น ใจ การบริ ห าร
จัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึง
การเชื่อมโยงการทางานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายใน
และภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนเพื่ อ ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ภาคเอกชน และ
ผู้ ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในการขยาย
โอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมู ล และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น
และคล่ องตัว สู ง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล ขนาดใหญ่
ระบบ การทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริห ารและการ
ตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก
รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบ สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้าง
ความเข้าใจ การพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์ ก ร เพื่อส่ งเสริ ม การ
พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็ม
ศักยภาพ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่ องตัว กระชับ
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุก
มิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวาง
กฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่ เหมาะสมกับ
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ภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ สามารถ
ปรับเปลี่ ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์ก าร ระบบการ
บริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทางานแบบบูรณาการไร้
รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่ง
ไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
และมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้
ยังมีความเป็นสานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อวิเ คราะห์ ค าดการณ์ล่ ว งหน้า และทางานในเชิ ง รุ ก
สามารถนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน
 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
 การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ : 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
หัวข้อที่ 2 เรื่องการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย 2.3: การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : พัฒ นาระบบข้อ มูล ในลัก ษณะ Big
Data เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย และแผนงานระดับชาติด้านการ
เพิ่มผลิตภาพและมาตรฐาน โดยให้สานักงานคณะกรรมการบริหาร
การส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภาพการมาตรฐาน และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ เ ป็ น
เจ้าภาพหลัก โดยร่วมทางานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์
๑.1 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น
ธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๑.2 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๑.3 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.4 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และมีการทางาน เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๑.5 เพื่ อ ให้ มี ก ารกระจายความเจริ ญ ไปสู่ ภู มิ ภ าคโดยการพั ฒ นา
ภาคและเมืองเพื่อรองรับ การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการ
ใหม่ ๑.๗ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง (Connectivity) กั บ ประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
๒) เป้าหมายรวม
๒.1 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐาน
รากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๒.2 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับ
สู่เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิม ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ
ขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ
๒.3 มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ กระจาย อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ดาเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัล ในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติ และ อันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศ ดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ากว่าร้ อยละ
๒.๕ ต่อปี
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด 8.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด
๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐาน
ในการสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๕ ต่อปี
แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า
การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง อันจะนามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่
มีรายได้สูง จาเป็นต้องมีการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพื่อเป็นแรงขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้ง กาหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
บริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ ยุค อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบท
ต่างๆ ในโลกและศักยภาพใน การแข่งขัน ที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาห กรรม
เป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีขั้น ก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบท
ใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
1.1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน
เพื่อ ยกระดับไปสู่ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง โดยการพัฒนานวัตกรรม 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 สาหกรรมเป้ า หมาย ได้ แ ก่ (๑)
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (๒) อุตสาหกรรม
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ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๓) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อ
ยอดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่
พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารสาหรับกลุ่ มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐาน
ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (๕) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่
มี มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อาทิผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของ
ทุน มนุษย์ อาทิอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของ
ประเทศในปั จ จุ บั น ให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้น ก้าวหน้าเพื่อต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยี เดิมไปสู่ การใช้และพัฒ นา
เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิ ต มากขึ้ น และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของสิ น ค้ า ที่ สู ง ขึ้ น โดยการวิ จั ย และพั ฒ นา การใช้ น วั ต กรรม ความคิ ด
สร้างสรรค์ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่าง สถาบั น การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒ นาบุคลากรในอุ ตสาหกรรมและเตรี ย ม
ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือ
ระบบอื่ น ที่ เ หมาะสม และด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาในสาขาเทคโนโลยีขั้ น ก้ า วหน้ า ที่ เหมาะสมกั บ แต่ล ะ
อุตสาหกรรมและ สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้
2) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งของอุต สาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน
และ ขยายโอกาสของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า
ของโลก โดยการอ านวยความสะดวกทางด้ า นกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมของไทยใช้ ประโยชน์จ ากการลงทุนในพื้นที่เป้ าหมายในประเทศและประเทศอื่นในภูมิภาค
อาเซียนทั้งในด้าน วัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการ
กระจายรายได้ สร้าง โอกาสการขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและ สาธารณูปโภคในพื้นที่เป้าหมายและระหว่างประเทศด้วย
1.๒) วางรากฐานการพัฒ นาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ ในอนาคต
โดยให้ความสาคัญในลาดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการ
ผลิตและบริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิด
อุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ สาหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (๒) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจ
เน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และ
ขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อ
รองรับธุรกิจการ ซ่อมบารุงอากาศยานในระยะต่อไป (๓) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ โดยใน ระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยี
ที่ยังไม่สูงนักก่อน เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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และขณะเดียวกัน ต้ องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับความ
ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น และ (๔) อุ ต สาหกรรมพลั ง งานชี ว ภาพเพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
สาคัญ ดังนี้
1) วางแผนและพัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้อง
มีการกาหนดและขับ เคลื่อนแผนการพัฒนากาลังคนเพื่อป้ อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะ
เร่งรัดและระยะยาวอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง โดยต้องประสานการทางานร่ว มกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบัน การศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของ
อุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการกาหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นใน
การพัฒนาทักษะกาลัง แรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุ ตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มี
ทักษะพื้นฐานที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและระบบ การศึกษาเร่งรัดเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตใน
ระยะแรกได้อย่างทั น การณ์ สาหรับการวางแผนพัฒ นากาลังคนในระยะต่อไป ต้องกาหนดกลุ่ มกาลั ง คน
เป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพื่อวางระบบ การพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผล
อย่างแท้จริง
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
ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากเจ้ า ของเทคโนโลยี ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรและ
ผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจังทั้งโดยมาตรการภาคบังคับและภาคสมัครใจ เช่น การกาหนดมาตรการจูงใจให้
ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่หรือผู้ประกอบการต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยร่วม
ทุนหรือร่วมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และการอานวย
ความสะดวกและจูงใจ ให้มีการจ้างงานบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยี
เป้าหมาย เป็นต้น
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอด
งานวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒ นา
มาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย การต่ อ ยอดงานวิ จั ย และพั ฒ นา การประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : 1) ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ม วลรวมภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 2.5
ต่อปี
3) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมไม่ต่ากว่า 3,603.14 พันล้าน
บาทในปี 2563
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น และการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม
เป้ า ประสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น สร้ า งโอกาส และลดอุ ป สรรคในการประกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 กาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อชี้นาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด: 1) จานวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรม(IIU)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2562 -2580
แผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม ปี พ.ศ. 2562 – 2580
ประกอบด้วย 3 แนวทาง การพัฒนา โดยมีรายละเอียดของเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาต่างๆ ดังนี้
แนวทางที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ปัญญา
เป้าหมาย: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่ม
การใช้งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพิ่มจานวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovation Driven Enterprise: IDE) ลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ประเด็นการพัฒนา
(1) ยกระดั บ ผลิ ต ภาพ มาตรฐาน และนวั ต กรรม: โดยเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) สร้างการเติบโตของวิสาหกิจด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านวัฒธรรม
(Cultural & Creative)
แนวทางที่ 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน
ด้วยปัญญา
เป้ า หมาย: ปฏิ รู ป องค์ ก รภาครั ฐ เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เป้าหมาย เพิ่มมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา เพิ่มจานวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มจานวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร
และเพิ่มจานวนแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา
(1) ปฏิรู ป องค์กรภาครัฐ ให้ ยืดหยุ่นต่อ การเปลี่ ยนแปลง: โดยปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและปรับเปลี่ยนจากหน่วยงานกากับดูแล (Regulator) เป็นหน่วยงานที่ช่วย
อ านวยความสะดวก (Facilitator) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการจัด ตั้ ง และยุ บหน่ ว ยงานรั ฐ ให้ ง่ า ยขึ้ น และ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ างหน่ ว ยงานตามบทบาทหน้าที่ (Functional Based) เป็นหน่ว ยงานเพื่อดาเนิน
ภารกิจตามวาระต่าง ๆ (Agenda Based)
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม: ทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคม/เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การให้บริการด้านการทดสอบและวิจัยพัฒนาแบบครบวงจร และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ e-Government
(3) พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง:
โดยยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี สร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกร พัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เชื่อมโยงนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางที่ 3 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก
เป้ า หมาย: ส่ ง เสริ ม ให้ รู ป แบบการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรมสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพิ่มการ
ใช้ดิจิทัลเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและการทาตลาดระดับโลก เพิ่มการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยัง
ต่างประเทศเป้าหมายและเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่ มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเพิ่ม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ
ประเด็นการพัฒนา
(1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก: โดยมุ่งเน้น
การเชื่อมโยงผู้ผลิตของไทยกับผู้ผลิตชั้นนาของโลก และสร้างบทบาทในการเป็นผู้บริหารจัดการห่วงโซ่
การผลิ ต ระดั บ โลกในสาขาอุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ และไทยมี ศั ก ยภาพ ด้ ว ยการให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก แก่
ผู้ประกอบการเพื่อสร้างเครือข่ายการลงทุนในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน ในต่างประเทศโดยกลไกภาครั ฐ อย่างบูรณาการ การให้ สิ ทธิประโยชน์/การ
สนับสนุนด้านเงินทุนที่มีต้นทุนต่าสาหรับการลงทุนสร้างเครือข่ายการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มสาขา
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อุตสาหกรรม/ธุรกิจในประเทศเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก และเชื่อมโยง
ระบบการมาตรฐานไทยเข้าสู่ระบบการมาตรฐานโลก
(2) ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ: โดยส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การให้สิทธิประโยชน์สนับสนุนการลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การให้สิทธิประโยชน์จูงใจบุคลากรคุณภาพสูงจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาทางานในไทย และส่งเสริมการลงทุนขยายฐานผลิตในต่างประเทศ ผ่านมาตรการ
ต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนข้อมูล จับคู่ธุรกิจ และอานวยความสะดวกเรื่องเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
ไทยที่มีศักยภาพให้ไปลงทุนยังต่างประเทศ
2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ระยะ
ที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 – 2565
วัตถุประสงค์รวม
(1) เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(2) เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตสามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายแผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ.
2561 - 2580) อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการมีอัตราการ
ขยายตัวในช่วงปี 2561-2565 เฉลี่ยร้อยละ 4.6 และ 5.4 ต่อปี ตามลาดับ
(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีอัตราการขยายตัว
ในช่วงปี 2561-2565 เฉลี่ยร้อยละ 2.2 และ 2.5 ต่อปี ตามลาดับ
(1) แผนปฏิบัติการย่อยด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย :
(1) เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า
(2) เพื่อส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
รวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ว มและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร
ในพื้นที่
(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :
อุตสาหกรรมชีวภาพมีอัตราการขยายตัวในช่วงปี 2561-65 เฉลี่ยร้อยละ
10 ต่อปี
(1.3) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา :
(๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสาอาง นวัตกรรม
อาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร
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(๒) สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการสารวจและจัดทาฐานข้อมูล ทรัพยากรชีว ภาพ
โดยรวม และจัดทาแผนที่และข้อมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงกาหนดเขตการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและ
ทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพิ่มความพร้อมของรัฐในการให้บริการจด
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ ประโยชน์ ตลอดจนใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และให้ความสาคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด
เพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
(๓) พัฒ นาอุตสาหกรรมชีว ภาพอย่า งบูร ณาการตลอดทั้ งห่ ว งโซ่มูล ค่า และ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีว มวล
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
(๔) สร้ างและพัฒ นาผู้ ประกอบการด้านเทคโนโลยี ที่เ กี่ยวข้ องกับ เศรษฐกิ จ
ชีวภาพ โดยการพัฒนากาลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ
(๕) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ นประโยชน์ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ จาก
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(๖) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมี
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ ใช้
ประโยชน์หรือต่อผู้ทาความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
พัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ
และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจาเพาะสาหรับแต่ละระบบนิเวศ
(2) แผนปฏิบัติการย่อยด้านอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ
วงจร
(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย :
(1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่
เกี่ย วเนื่ อง ส่ งเสริ มการวิจั ย และพัฒ นาและนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ
(2) เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่นๆ ให้
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญ
ทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีอัตราการขยายตัวในช่วงปี
2561-2565 เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕63 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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(1.3) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา :
(๑) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น
(๒) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทาง
การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยา
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทา
ฐานข้อมูลที่จะเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า
และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยส่งเสริมการนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อ
สร้างอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อม
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
(๔) ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า นสุ ข ภาพในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะ
ความชานาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(๕) ยกระดั บ มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ แ ละการ
ให้บริการทางการแพทย์ ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์
ทดสอบมาตรฐาน ของผลิ ตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอานวยความสะดวกในการตรวจและรับ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม
เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้น
(๖) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม
เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งใน
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวช
ศาสตร์การเดินทาง และท่องเที่ยว
(3) แผนปฏิบัติการย่อยด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย :
เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาค
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
(2) อันดับของ Digital Evolution Index ของไทยในช่วงปี
2561-2565 อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 40
(1.3) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา :
(๑) ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและ
สร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่
มูลค่าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕63 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทาธุรกิจใหม่ในอนาคต
(๒) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ
ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ย วชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
ส่งเสริมการนาบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาทางานเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนกาหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
(๓) สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล ข้อมูล และปั ญญาประดิ ษฐ์ ซึ่งครอบคลุ ม ถึ งระบบอั ตโนมัติ และหุ่ น ยนต์ อิเล็ กทรอนิ กส์ อั จ ฉริ ย ะ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการ
สร้างตลาดของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
(๔) สร้ า งโอกาสและขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และยกระดับ ให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันใน
สังคม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตลาดภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ
(๕) ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม
และบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพื่อผลักดันการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร
(4) แผนปฏิบัติการย่อยด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากระบบคมนาคม
(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย :
เพื่อผลั กดัน การเปลี่ ยนผ่ านอุ ตสาหกรรมขนส่ ง ไปสู่ ร ะบบไฟฟ้ า
อัจฉริยะ และรูปแบบการคมนาคมขนส่งใหม่ ๆ ในอนาคต
(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :
(1) ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่ อมใน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในช่วงปี 2561-2570 เฉลี่ยร้อยละ 1
(2) จ านวนผู้ ป ระกอบการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยานระดั บ
Tier 4 ในช่วงปี 2561 -2565
(1.3) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา :
(๑) ผลั กดันการเปลี่ ย นผ่ า นอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ โดยจัดทาแนวทางการ
พัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญของโลก
เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปรับตัวพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ
ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต
(๒) สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการสายการบินของประเทศด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการสร้างขยายเครือข่ายเส้นทาง
บิน เสริมศักยภาพฝูงบิน รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ใช้บ ริการ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุร กิจ
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕63 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวม
(๓) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมซ่ อ มบ ารุ ง และผลิ ต
ชิ้นส่วนอากาศยาน โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล การกาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่ างประเทศเข้ามาตั้ง
ฐานการผลิ ต ภายในประเทศไทย การพั ฒ นาบุ ค ลากรและนวั ต กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเป็ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว
(๔) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และกาหนดคุณลักษณะเฉพาะทางและ
มาตรฐานด้านระบบราง ของประเทศเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งกาหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษา และภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น การวางรากฐานการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งจะนาไปสู่ความปลอดภัยในการให้บริการและบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ และเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต
(6) แผนปฏิบัติการย่อยด้านการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
(1.1) วัตถุประสงค์แผนย่อย :
(1) เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า
(2) เพื่ อ คาดการณ์ เ ทคโนโลยี ใ นอนาคตส าหรั บ การก าหนด
ยุทธศาสตร์สาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ
(1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการย่อย :
(1) อันดับความสามารถด้ านประสิ ทธิภ าพแรงงานในช่ ว งปี
2561-2565 อยู่ในอันดับที่ 60 (จัดอันดับโดย WEF)
(2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจัลในด้านความ
พร้อมในอนาคตในช่วงปี 2561-2565 อยู่ในอันดับที่ 45 (จัดอันดับโดย IMD)
(1.3) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา :
(๑) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
(๒) กาหนดให้ มีการทาการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาสาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของ
ประเทศให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการทา
งานของทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ
(๓) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขา
ของอุตสาหกรรม และบริการ และจัดให้มีแผนพัฒ นากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานใน
ประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้า
บุคลากรที่ขาดแคลน จากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
(๔) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้ องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
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ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ
อย่างบูรณาการ
(๕) พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
2.3.4 แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหาร ปี
พ.ศ. 2562 - 2571
วัตถุประสงค์
1) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิม แปลงความได้เปรียบเชิง ทาง “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ
“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในการแข่งขัน” ด้วยความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อต่อยอดสู่เชิง
พาณิชย์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกของไทย
2) เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้รับประโยชน์และกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ งและสามารถแข่งขันได้ในเวที
โลก
เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม
เป้าหมาย : “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน
ควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
ตัวชี้วัดรวม
1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตในอาเซียนใน ปี
พ.ศ. 2571
2) ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก
3) ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product :
GDP) อาหารของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 1.42 ล้านล้านบาท
4) เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ 0.14
ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี
แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1) สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) เพื่อ
สร้างผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่ให้เป็นนักรบพันธุ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมอาหาร
2) สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation) เป็น
มาตรการผลักดันให้ประเทศไทยสร้างประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อ
ยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่สากล
3) สร้ า งโอกาสทางธุร กิ จ (New Marketing Platform) เพื่ อ สร้ า ง
โอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เหมาะสมกับผู้ผลิตทุกระดับ
ให้อุตสาหกรรมอาหารไทยมีบทบาทในตลาดโลก การเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิต การค้าสู่สากล รวมถึง
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
อาหารกับการท่องเที่ยวผลิตเชิงพาณิชย์
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4) สร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม (Enabling)
เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐
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ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕63
ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสหากรรม
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสหกรรม
“เป็นองค์กรชี้นาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน”
๓.๑.๒ พันธกิจของสานักงานเศรษฐกิจอุตสหกรรม
1) จัดทา บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน
2) จั ด ท า เชื่ อ มโยง และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การชี้ น าและการเตื อ นภั ย เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อถือได้
3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติ ราชการ เรื่ อง กาหนดยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาอุ ตสาหกรรมให้ ทั นต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
๑) เป้าหมาย
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และมีการนาไปสู่การปฏิบัติ
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ปีงบประมาณ หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
(1) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร
ร้อยละ
80
สศอ.
กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ หรือ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) จัดทานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
(3.2) บูรณาการการดาเนินงาน และผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไป
การปฏิบัติ
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(4.1) กลุ่มโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิต
อุตสาหกรรม
(4.1.1) กลุ่มงานจัดทานโยบาย แนวทาง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การ
ผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อลด
การสูญเสียสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป
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(4.2) กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่างๆ
(4.2.1) กลุ่มงานจัดทานโยบาย แนวทาง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
(4.3) กลุ่มโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
(4.3.1) กลุ่มงานจัดทานโยบาย แนวทาง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่ใช้งาน
แล้วสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิ ตภาพและสร้าง
มูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล
(4.4) กลุ่ ม โครงการยกระดั บ ผลิ ต ภาพเพื่ อ สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
ภาคอุตสาหกรรม
(4.4.1) กลุ่มงานยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้ างความสามารถในการแข่ง ขัน
ภาคอุตสาหกรรม
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงาน
อัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0
(2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการ
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วยระบบ IoT (Internet of Things)
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ
(4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปผู้ ประกอบการสู่ อุ ตสาหกรรมพลาสติ ก
ชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)
(5) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาต้ น แบบวั ส ดุ เ ชิ ง เทคนิ ค เพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)
(6) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยกระดั บ อุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหาร โดยน า
มาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่
(7) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
(8) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเตรี ย มความพร้ อ มอุ ต สาหกรรมอาหารสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในกระบวนการผลิต
(9) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยกระดั บ ความสามารถของผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยี
รีไซเคิลและการนากากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
(11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย
เทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน
(12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้าง
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากลและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
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(13) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาบุค ลากรในอุ ต สาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
(14) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานอุ ต สาหกรรมสาขา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
(4.5) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในปี 2561-2570
(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 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ
๑) เป้าหมาย
ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้นาและ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอตามความต้องการ
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

หน่วยงาน

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อ
ร้อยละ
80
สศอ.
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือน
ภัย
(2) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูล
ระบบ
1
สศอ.
ประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพมุ่งสู่ อุตสาหกรรม 4.0
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) พัฒนาข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การชี้นาและเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้งาน
(3.2) พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศให้ ต รงตามความต้ อ งการ และถึ ง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๔.๑) กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ e-Government และศูนย์ข้อมูล (Data Center)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
(4.1.1) กลุ่มงานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๑) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ
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(๒) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบ อัตโนมัติ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมยานยนต์
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
และผลิต ชิ้นส่วนอากาศยาน
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมอาหาร
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านการเพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมแฟชั่น
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศู นย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางและไม้ยางพารา
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
(14) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาศู น ย์ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก อุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกล
(15) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาศู น ย์ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก อุ ต สาหกรรมเหล็ ก
และโลหการ
(16) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท าดั ช นี ผู้ จั ด การฝ่ า ยจั ด ซื้ อ (Purchasing
Managers Index: PMI)
(4.2) กลุ่มโครงการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมศักยภาพ
(4.2.1) กลุ่มงานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติด ตามและประเมิ นผลการด าเนิน งานภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(3) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการศึ ก ษาแผนภาพอนาคตของภาคอุ ต สาหกรรม
(Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 2)
๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนา
องค์กร
๑) เป้าหมาย
องค์กรมีความเป็นเลิศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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หน่วยงาน

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน สศอ.
ร้อยละ
สศอ.
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
(3.2) พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร
(3.3) ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๔.๑) กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(4.1.1) กลุ่มงานการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
พัฒนาองค์กร
(1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA)
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความรู้ (KM)
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
๓.๓.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 159.2709 ล้านบาท

ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม

งบประมาณ รายได้
แผ่นดิน หน่วยงาน
(พ.ร.บ)

1. เรื่อง กาหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ 108.5228
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม
1.กลุ่มโครงการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการผลิต
อุตสาหกรรม
1.1 กลุ่มงานจัดทานโยบาย
แนวทาง มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม

8.0000

8.0000
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เงินกู้
ใน
ประเทศ

อื่นๆ
ต่าง

ประเทศ

(๑) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อ
เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

3.7450

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
สมัยใหม่เพื่อลดการสูญเสียสินค้า
เกษตรและอาหารแปรรูป
2.กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
ต่างๆ
2.1 กลุ่มงานจัดทานโยบาย
แนวทาง มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3 กลุม่ โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ
3.1 กลุ่มงานจัดทานโยบาย
แนวทาง มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ต้นแบบกระบวนการจัดการ
แบตเตอรี่ใช้งานแล้วสาหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนว
ทางการยกระดับผลิตภาพและ
สร้างมูลค่า (Value creation)
ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติ และดิจิทลั
4.กลุ่มโครงการยกระดับผลิตภาพ
เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม
4.1 กลุ่มงานยกระดับผลิตภาพ
เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงาน
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม
4.0
(2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ
กระบวนการผลิตในสถาน

4.2550

2.1195
2.1195
2.1195
13.3477
13.3477
9.1680

4.1797

85.0556
85.0556

7.7015

4.6500
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ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วย
ระบบ IoT (Internet of Things)
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขา
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ
(4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูป
ผู้ประกอบการสู่อตุ สาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ
(Transformation to BioPlastics Industry)
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(New S-Curve)
(6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนา
มาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามารถนักรบอุตสาหกรรม
พันธุ์ใหม่
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart Electronics)
(8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความ
พร้อมอุตสาหกรรมอาหารสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานใน
กระบวนการผลิต
(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่
อุตสาหกรรมอากาศยาน
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วย
เทคโนโลยีรไี ซเคิลและการนากาก
ของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้
ประโยชน์
(11) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ผลิต
ภาพการผลิตอุตสาหกรรม
เป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบ

4.1719

11.1169

8.9700

6.0193

8.4355

4.1950

4.7673

9.3265

3.2010
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ทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพ
การผลิตชิ้นส่วน
(12) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วย
การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
ตามแนวทางสากลและพัฒนา
เครือข่ายนวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า
(14) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ผลิต
ภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart
Electronics)
7.มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทยในปี 25612570
8. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
9. มาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
10.แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ปี พ.ศ. 25622579
11. แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
12. การพัฒนาระบบโครงข่าย
ทักษะบุคลากรแห่งชาติ
๒. เรื่อง ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทัน
สถานการณ์ และตรงตามความต้องการ
1. กลุม่ โครงการพัฒนาระบบ
e-Government และศูนย์
ข้อมูล (Data Center) เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม
1.1 กลุ่มงานจัดทาข้อมูล

2.1513

4.8130

5.5364

50.7481

28.1537

28.1537
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สารสนเทศเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมยานยนต์
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อม
บารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมอาหาร
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกด้านการเพิ่มผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกด้านมาตรฐานระบบ
การจัดการและการเตือนภัย
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมแฟชั่น
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ

1.0000
1.0191
1.9000
1.0000
1.9000
1.9000
1.9000
1.9000
1.9000
1.9000
1.9000
1.9000

1.9000
1.9000
1.9000
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(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing
Managers Index: PMI)
2. กลุ่มโครงการพัฒนา
สารสนเทศอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
2.1 กลุ่มงานจัดทาข้อมูล
สารสนเทศเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
แผนภาพอนาคตของ
ภาคอุตสาหกรรม (Industry
Foresight) เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0
(ระยะที่ 2)

2.3346

22.5944
22.5944
11.4595

7.1414

3.9935

3. เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร
1.กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0
1.1 กลุ่มงานการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนา
องค์กร
(1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ พั ฒ นา
คุ ณ ภ า พกา ร บ ริ ห า ร จั ดการ
ภาครัฐ (PMQA)
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการความรู้ (KM)
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากร
รวมทั้งสิ้น

159.2709
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนระดับที่ 2
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* แผนแม่บทด้าน
• แผนย่อย.....................................................................................................
- เป้าหมาย : ………………………………………………………………..……………..
- ตัวชี้วัด : …………………………………………………………….……………..……..

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

 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน เศรษฐกิจ

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2562-2580
แผนปฎิบัติราชการ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
แหล่งเงิน
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
8.0000 เงินงบประมาณแผ่นดิน
1.กลุ่มโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรม
1.1 กลุ่มงานจัดทานโยบาย แนวทาง มาตรการ
8.0000 เงินงบประมาณแผ่นดิน
พัฒนาอุตสาหกรรม
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
3.7450 เงินงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(S-Curve)
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุ
4.2550 เงินงบประมาณแผ่นดิน
ภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อลดการสูญเสียสินค้าเกษตรและ
อาหารแปรรูป

หน้าที่ 1 จาก 14

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน
สศอ.
สศอ.
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.2)

แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
2.กลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบต่างๆ
2.1 กลุ่มงานจัดทานโยบาย แนวทาง มาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
4.การพัฒนาระบบโครงข่ายทักษะบุคลากรแห่งชาติ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
แหล่งเงิน
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
2.1195 เงินงบประมาณแผ่นดิน

1.6130

หน้าที่ 2 จาก 14

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน
สศอ.

2.1195

เงินงบประมาณแผ่นดิน

สศอ.

2.1195

เงินงบประมาณแผ่นดิน

สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กม.)

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนระดับที่ 2
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* แผนแม่บทด้าน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• แผนย่อย.....................................................................................................
- เป้าหมาย : ………………………………………………………………..……………..
- ตัวชี้วัด : …………………………………………………………….……………..……..

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

 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน เศรษฐกิจ

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2563-2565
แผนปฎิบัติราชการ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
1.กลุ่มโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
13.3477

แหล่งเงิน

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.

สศอ.
(กร.1)

1.1 กลุ่มงานจัดทานโยบายแนวทาง มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการ
แบตเตอรีใ่ ช้งานแล้วสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

13.3477

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพ
และสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจ
ไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล
2.กลุ่มโครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
2.1 กลุ่มงานยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

4.1797

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กร.1)

85.0556

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.

9.1680

85.0556

หน้าที่ 3 จาก 14

สศอ.

สศอ.

แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความ
เป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตาม
แนวทางอุตสาหกรรม 4.0
2. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับกระบวนการผลิตในสถาน
ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในยุค
4.0 ด้วยระบบ IoT (Internet of Things)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
7.7015

แหล่งเงิน

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

4.6500

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

4.1719

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

11.1169

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

8.9700

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

6. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
โดยนามาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครือ่ งมือใน
การเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุใ์ หม่

6.0193

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart
Electronics)
8. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรม
อาหารสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานในกระบวนการผลิต

8.4355

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

4.1950

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ
สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ
4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics
Industry)
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)

หน้าที่ 4 จาก 14

แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
9. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรม
อากาศยาน
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนากากของเสีย
อุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
11. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรม
เป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อ
ควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน
12. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทาง
สากลและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
4.7673

แหล่งเงิน

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

9.3265

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

3.2010

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

2.1513

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

4.8130

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

14. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
สาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

5.5364

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

2. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในปี
2561-2570
3. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
4.มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศ
5. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ปี พ.ศ. 2562-2571

สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.2)

หน้าที่ 5 จาก 14

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนระดับที่ 2
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* แผนแม่บทด้าน
• แผนย่อย.....................................................................................................
- เป้าหมาย : ………………………………………………………………..……………..
- ตัวชี้วัด : …………………………………………………………….……………..……..

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
 แผนปฏิรูปประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ด้าน เศรษฐกิจ
- ประเด็น : ……………………………………………………………..………………………..
- เป้าหมาย : ……………………………………………………………………………………..
- ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………....………………..

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2562-2580
แผนปฎิบัติราชการ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ
แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
1.กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ e-Government
และศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
แหล่งเงิน
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
28.1537 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1.1กลุ่มงานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

28.1537

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมชีวภาพ

1.0000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

1.0191

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

หน้าที่ 6 จาก 14

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมยานยนต์
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมอาหาร

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
แหล่งเงิน
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
1.9552
1.9000
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
1.0000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1.9752

1.9000

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.0152

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมพลาสติก

1.9702

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านการ
เพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม

2.0152

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

1.9702

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้าน
มาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

2.0152

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมแฟชั่น

2.0152

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

1.9481

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

หน้าที่ 7 จาก 14

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
แหล่งเงิน
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
1.9652
1.9000
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

1.9552

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ

2.0152

1.9000

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

2.3346

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

16. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาดัชนีผจู้ ัดการฝ่ายจัดซือ้
(Purchasing Managers Index: PMI)

หน้าที่ 8 จาก 14

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

รรายปี พ.ศ. 2563 ของ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน เศรษฐกิจ

หน่วยงาน
สศอ.

สศอ.

สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.1)

หน้าที่ 9 จาก 14

หน่วยงาน
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กม.)
สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.2)

หน้าที่ 10 จาก 14

หน่วยงาน
สศอ.
(กร.2)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กร.1)
สศอ.
(กส.)

หน้าที่ 11 จาก 14

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนระดับที่ 2
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* แผนแม่บทด้าน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• แผนย่อย.....................................................................................................
- เป้าหมาย : ………………………………………………………………..……………..
- ตัวชี้วัด : …………………………………………………………….……………..……..

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

 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน เศรษฐกิจ

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2563-2565
แผนปฎิบัติราชการ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ
แผนงาน/โครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม
1.กลุ่มโครงการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
1.1กลุ่มงานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของ
ภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่
2)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.) ปี 62 (ถ้ามี) ปี 63 (พ.ร.บ.)
22.5944
22.5944

แหล่งเงิน

การดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.

สศอ.
(กส.)

สศอ.

15.0000

11.4595

13.2500

7.1414

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กม.)

5.0000

3.9935

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สศอ.
(กว.)

หน้าที่ 11 จาก 11

