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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566  
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นแผน 
ระดับที่ 3 ท่ี สศอ. จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บรรลุภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และเพ่ือเป็นการขับเคล่ือนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเป้าหมายของแผนในระดับต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง โดยแผนปฏิบัติราชการฯ มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับ 8 ประเด็น ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(ประเด็นหลัก) การต่างประเทศ การเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การเติบโต
อย่างยั่งยืน การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้ง 
ยังสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สําหรับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 มีความสอดคล้องกับ 8  
หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายท่ี 1 สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 3 ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
หมุดหมายท่ี 4 การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายท่ี 5 ประตูการค้าการลงทุน หมุดหมายท่ี 6 ดิจิทัลและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หมุดหมายท่ี 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตํ่า หมุดหมายท่ี 12 กําลังคน 
ท่ีมีสมรรถนะสูง และหมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน นอกจากน้ี
ยังมีความเช่ือมโยงกับแผนระดับ 3 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  
วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรชีนํ้าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความย่ังยืน” 
 

พันธกิจ 
1) จัดทํา บูรณาการ ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่

การเติบโตอย่างย่ังยืน 
2) จัดทํา เช่ือมโยง บูรณาการ และให้บริการข้อมูล การช้ีนําและการเตือนภัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเช่ือถือได้  
3)  สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
แผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการที่ 1 กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน 
 มีการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน มาตรการ และกําหนดท่าทีด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
ท้ังในระดับภาพรวม รายสาขา เชิงพ้ืนท่ี และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต โดยประมาณการวงเงินงบประมาณ จํานวน 5.4000 ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติราชการที่ 2 ผลักดันและขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  มีการผลักดัน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้าน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกขับเคลื่อนระดับชาติ/ระดับกระทรวง เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังสร้างเครือข่ายและบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประมาณ
การวงเงินงบประมาณ จํานวน 59.0158 ล้านบาท 
 
แผนปฏิบัติราชการที่ 3 ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

มีการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและผลักดันการใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย  เป็นที่ยอมรับและน่าเช่ือถือ โดยประมาณการวงเงิน
งบประมาณ จํานวน 44.3967 ล้านบาท 
 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 4 สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และสร้างสุขภาวะภายในองค์กร ส่งเสริม 
การปรับเปลี่ยนและสร้างนวัตกรรมรองรับการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล โดยประมาณการวงเงินงบประมาณ จํานวน 10.1265 ล้านบาท 
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ส่วนที ่2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 

2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) เป้าหมาย 
(1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

และย่ังยืน 
(1.2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(2.1) การเกษตรสร้างมูลค่า 

- เกษตรแปรรูป 
(2.2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

- อุตสาหกรรมชีวภาพ 
- อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
- อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
- อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

(2.3) โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
- สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(2.4) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
- สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
- สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
- ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีภารกิจสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องทันตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รวมถึงช้ีนําและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและ
เช่ือถือได้ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งในส่วนของการเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรแปรรูป) การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และรักษาอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการผลักดันนโยบาย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

(3.1) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า  
จัดทํา บูรณาการ ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมการแปรรูป

อาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562–2570) 
เพ่ือเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตร เช่ือมโยงกับวัตถุดิบทางการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมนําไปสู่
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับเศรษฐกิจไทย 
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(3.2) ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
จัดทํา บูรณาการ ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมผ่านมาตรการ

พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561–2570 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และ
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อีกทั้งอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565-2570) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืช
กัญชงสู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
(พ.ศ.2567-2572) ซ่ึงจะเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 

(3.3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  
สนับสนุนนโยบาย ข้อเสนอแนะ และความเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ตลอดจนกําหนดท่าที แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(3.4) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
สศอ. มีภารกิจในการให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ

ระบบเตือนภัยท่ีเช่ือถือได้และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม 
ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลการเตือนภัยของอุตสาหกรรม โดยการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและท่ัวถึง เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการ
ตัดสินใจ วางแผนกลยุทธ์ หรือกําหนดนโยบายของท้ังภาครัฐและเอกชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากน้ี ยังมีส่วน 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตของไทยอีกด้วย  

 
2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย 

(1.1) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเน่ือง

สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทํางานตามหลักการทํางาน 
ท่ีมีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและ 
มีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและ 
มีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอํานวยความสะดวก 
ด้านความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ แรงงานฝมืีอ ความชํานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทํางาน 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
สศอ. มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การยกระดับทักษะบุคลากร เพ่ือ Upskill ทักษะที่จําเป็นรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ Reskill เพ่ือพัฒนา
และยกระดับทักษะการทํางานท่ีแรงงานมีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงยกระดับผลิตภาพแรงงาน  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 
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3)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(1) เป้าหมาย  

ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(2.1) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

-  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(2.2) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
-  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(2.3) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

-  พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
สศอ. มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลของฐานทรัพยากรและ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ สนับสนุนการจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่มีผลประโยชน์ร่วม 
ในการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้กรอบนโยบายการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 

 
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
(1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
(2) ประเด็นยทุธศาสตร์ 

(2.1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดสนองความต้องการ และ 
ให้บริหารอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

- ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการบริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

-  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
-  ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ในทุกระดับ 
(2.3) ภาครัฐมีความทันสมัย 

- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
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(2.4) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

(2.5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-  บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     (3.1) สศอ. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้มีความเช่ือมโยงกัน นําไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเป็นท่ียอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    (3.2) แผนงานโครงการของ สศอ. ได้กําหนดให้มีความเช่ือมโยงกับแผน
ระดับชาติทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ยังมีการบูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงมีการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงาน เพ่ือทบทวนการดําเนินงานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กําหนด 
     (3.3) สศอ. มีการปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สําหรับเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์การ 
รวมทั้งได้มีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม KM Smart Sharing อย่างต่อเนื่อง 
     (3.4) ส่วนของการพัฒนาบุคลากรมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
และยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี อีกท้ังมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าท้ังในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน 
 

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
2.2.1  แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

 เป้าหมาย  1.  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ               
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

  2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาค 
การบริการเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 สศอ. ในฐานะหน่วยงานจัดทําแผน มาตรการ และเสนอแนะ 

เชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญในทุกประเด็น โดยครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรากฐาน
ของอุตสาหกรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม ท้ังด้านบุคลากร นวัตกรรม  
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ รวมท้ังผลักดันให้มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น ในขณะเดียวกัน 
ต้องพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมท่ีมีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรม 
ในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่  
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 (1.2) แผนย่อย 
แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหาร
ชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ 
ท้ังระบบอย่างครบวงจร  

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า 
และเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนา 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นท่ีเหมาะสม 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนากําลังคนเช่ียวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีช้ันสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุน
การขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ  

 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

    หน่วยงานขับเคล่ือนให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ผ่านมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 
รับทราบและให้เร่งรัดการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้าหมายการผลักดันประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN 
ภายในปี 2570 และเน้นให้เกิดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ อาทิ พลาสติกชีวภาพ วัสดุชีวภาพ เคมีชีวภาพ 
สารสกัดจากวัตถุดิบชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย ได้แก่ (1) มาตรการขจัดอุปสรรค
การลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุน เพ่ือสร้างปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมชีวภาพเกิดขึ้นได้  
(2) มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ โดยให้ความสําคัญแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรเป็นอย่างสูง 
รวมท้ังกิจการท่ีจะส่งผลให้มีการพัฒนาต่อเน่ืองกับภาคเกษตร (3) มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ โดยในระยะแรก 
จะเป็นการกระตุ้นตลาดภายใน สร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้ และสร้างทักษะให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้า และ (4) มาตรการ
สร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE) 

แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 
 แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น  

- ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยํา 
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทําฐานข้อมูล
ท่ีจําเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ 
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- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ท่ีทันสมัย มีคุณค่า 
และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยส่งเสริมการนําผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพ่ือสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ท่ีสามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู ่
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     หน่วยงานขับเคล่ือนให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศมากข้ึน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐาน (NQI) สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ เสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการผลิตของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการเข้าถึงตลาดของเครื่องมือ
แพทย์ท้ังในและต่างประเทศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ โดยปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)  

แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและ
สร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่า
ระดับโลกการจัดหาวัตถุดิบ ช้ินส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทําธุรกิจใหม่ในอนาคต 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ
ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริม
การนําบุคลากรต่างชาติท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนกําหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 

- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการท้ังด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
เพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ ท้ังในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ท้ังระบบแบบครบวงจร  

 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
หน่วยงานได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีแผนในการพัฒนาทักษะบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในระบบอัตโนมัติและดิจิทัล 
รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ และดิจิทัล และปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart Electronics) ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2565-2570) 

แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนือ่งจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
 แนวทางการพัฒนา 

- ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดทําแนวทางการพัฒนา
ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ท่ีสําคัญของโลกเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเช่ียวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมช้ินส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ระบบรางพร้อมทั้งสง่เสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต  

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตช้ินส่วน
อากาศยานโดยการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังนิคมศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานท่ีได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากลการกําหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีสามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาต้ังฐาน 
การผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม 
การบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 

- สนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางและมาตรฐานด้านระบบราง
ของประเทศเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งกําหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ซ่ึงจะนําไปสู่ความปลอดภัย 
ในการให้บริการและบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการและเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค

โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 
2. ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลติช้ินส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     สศอ. ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายได้ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยได้ดําเนินการศึกษาและจัดทําศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมซ่อม
บํารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน นอกจากน้ีแผนแม่บทย่อยอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาผลักดันการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า โดยต่อยอดจากท่ีไทยเป็นหน่ึงในฐานการผลิตยานยนต์ท่ีสําคัญของโลก อย่างไรก็ตามเน่ืองจากตัวช้ีวัดของ
แผนแม่บทย่อย ประกอบด้วย (1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศยาน และ (2) ประเทศไทย 
มีศักยภาพในการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ความเก่ียวข้องของยานยนต์ไฟฟ้าจึงจัดอยู่ในระดับสนับสนุนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และนายกรัฐมนตรีได้แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกเร่งรัดและ
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ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดย อก. และ สศอ.เป็นฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีการขับเคลื่อนมาตรการที่สําคัญ คือ การกําหนดเป้าหมาย และ แนวทาง 
การดําเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ 

แผนย่อยการพัฒนาระบบนเิวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 แนวทางการพัฒนา 

- สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยให้มีกลไกการเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรฐานการสนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยง
ต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

- กําหนดให้มีการทําการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการทํางานของทั้ง
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเช่ือมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขา 
ของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากําลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ ท้ังแรงงานในประเทศ 
ท่ีเป็นแรงงานฝีมือ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนําเข้าบุคลากร 
ท่ีขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรท่ีมีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริม 
ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ  

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
 1. แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
 2. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้าน 

ความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 สศอ. อยู่ระหว่างการจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิม 

ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2567-2572) สําหรับเป็นกรอบในการพัฒนาผลิตภาพ เพ่ือส้ราง
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ สศอ. ยังมีการขับเคล่ือนนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ 
และติดตามประเมินผลการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม รวมถึงดําเนินงานในส่วนสนับสนุน 
ให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่  
(1) ผลักดันการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดําเนินงานขององค์กร ซ่ึงจะเป็นส่วนสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาไปสู่ 
Digital Government (2) การจัดทําดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ผลิตภาพอุตสาหกรรม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเอง และ (3) การพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนํามาประกอบการจัดทํานโยบายและมาตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
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(2) ประเด็นท่ี 2 การต่างประเทศ 
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

 เป้าหมาย : การต่างประเทศมีเอกภาพทําให้ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ย่ังยืน มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
สศอ. มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง 

มาตรการ และกําหนดท่าทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
ดําเนินการเก่ียวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ ดําเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญา พิธีสาร 
ข้อตกลง มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและร่วมพิจารณากําหนดข้อตกลงระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศและท่ีเกี่ยวข้อง 

(2.2) แผนย่อย 
แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

ระหว่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 

- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานของนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการท่ีจะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของไทยและให้ไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย 

- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทท่ี 
แข่งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ 
อาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ 

- เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และ
ภาคธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและ
สนับสนุนการแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศพร้อมท้ัง
พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพ้ืนฐานท่ีเข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทย 
ในด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพ่ือมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
     1. ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ 
และความเชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม 
     2. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับต่างประเทศ  
เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
สศอ .  ดํา เ นินการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  

โดยบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง
ในการจัดทําและผลักดันกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและอนุภมิูภาค 

 
แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการและดําเนินงานด้านการต่างประเทศ
ของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล 

- นํา เทคโนโลยี เข้ ามาใ ช้ประโยชน์ในการปฏิ บั ติงานด้าน 
การต่างประเทศในทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  
ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงการให้การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน 

- พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ 
และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 

- ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย  
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ ท้ังในการกําหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตาม
การดําเนินงานที่ผา่นมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการ
ในต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

- เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศรวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศท่ีเป็นเพ่ือนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่
ผู้ท่ีมีอิทธิพลทางความคิด เพ่ือสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผน : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
สศอ. ได้บูรณาการกับภาคส่วนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันที่มีความเช่ียวชาญ เพ่ือศึกษา/หารือแนวทางและบทบาทของหน่วยงาน 
ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
  (3) ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 

(3.1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

หน่วยงานมีส่วนขับเคลื่อนการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป 
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยการต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ มีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการเข้าถึงมาตรฐาน 
การผลิต เพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน 
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(3.2) แผนย่อย 
แผนย่อยเกษตรแปรรูป 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร 
ท่ีเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่า 
ในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงท่ีมีคุณค่า
เฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- สนับสนุนการนําเทคโนโลยี  นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 

 เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
หน่วยงานขับเคล่ือนการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรไปสู่

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562-2570) เพ่ือให้เกิดการผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย นําไปสู่ 
การบริโภคในประเทศและส่งออก ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร
และอาหาร รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Global 
Supply Chain  

 
(4) ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 เป้าหมาย :  
1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ท้ังหมดเพ่ิมขึ้น 
2. การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

หน่วยงานมีส่วนสนับสนุนในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนภายในประเทศ โดยการจัดทําแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
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(4.2) แผนย่อย 
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี 
และพัฒนาด่าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผ่านแดน 

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ท่ีมีอยู่เดิม รวมท้ังยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนท่ีให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว และเป็นพ้ืนท่ีหลัก 
ในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน
ให้มีความพร้อมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งส่งเสริมความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษ โดยศึกษา
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่เพ่ือปรับปรุงและจัดทําข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดทําระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน 
รวมท้ังส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ตลอดจนการจัดต้ังกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส 
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพ้ืนท่ี 

- พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 

- เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน 
ในพ้ืนท่ี เพ่ือผลักดันให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 
2. การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
หน่วยงานได้มีส่วนในการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) 

 
   (5) ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา

อย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    สศอ .  ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบาย ได้ให้ความสําคัญกับ        

การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับทักษะ
บุคลากร รวมถึงยกระดับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

(5.2) แผนย่อย 
แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทํางาน
และสร้างงาน 

 เป้าหมายของแผนย่อย : แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต  
มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สศอ. ให้ความสําคัญกับการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการยกระดับทักษะบุคลากร เพ่ือ Upskill หรือ Reskill ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 
 

(6) ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

สศอ. ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบาย ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักการของ BCG Model เพ่ือให้ภาคการผลิตมีการเติบโตอย่างย่ังยืน 

(6.2) แผนย่อย 
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน โดยพัฒนาและส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีช่วยสร้าง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกําหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพ่ือจํากัดการใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรท่ีไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน โดยส่งเสริมท้ังอุปสงค์
และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อน
การผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนในระดับประเทศ ท้ังด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต 
เครื่องมือ วิธีการ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และ 
การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน 
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 เป้าหมายของแผนย่อย : การบริโภคและการผลิตของประเทศ 
มีความย่ังยืนสูงขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
หน่วยงานได้ให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนแปลงการผลิต 

ของภาคอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตอย่างย่ังยืน โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าให้มีมูลค่าสูงจากการประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าจากการแปรสภาพ
เพ่ือกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) และการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดของเสีย 
น้อยที่สุด (Zero-Waste) ตลอดจนลดผลกระทบต่อโลกอย่างย่ังยืน 

 
(7) ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 เป้าหมาย  

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
ของผู้ใช้บริการ 

2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
หน่วยงานให้ความสําคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล โดยพัฒนาระบบ

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งการรวมข้อมูลเป็นฐานเดียว เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการบริการภาครัฐ ผู้รบับริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(7.2) แผนย่อย 
แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนารูปแบบบริการภาครั ฐ เ พ่ือ อํานวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก 
มีการเช่ือมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ 
รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากล 

- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ ต้ังแต่ต้น จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจํากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบท่ีเป็นสากล  
เพ่ือให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 
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- ปรับวิธีการทํางาน จาก “การทํางานตามภารกิจที่กฎหมาย
กําหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางานบนระบบดิจิทัล
ท้ังหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนา
บริการเดิมและสร้างบริการใหม่ท่ีเป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคล่ือนโดยความต้องการ 
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้ 
อย่างสะดวกทันสถานการณ์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
สร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการให้บริการประชาชน โดยการรวมข้อมูลเป็นแบบฟอร์มเดียวในการแจ้งข้อมูลการประกอบการกิจการโรงงาน
รายเดือนและรายปี (ร.ง. 8/ ร.ง.9) รวมถึงการพัฒนาให้สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบดิจิทัล (https://isingleform.go.th) 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปล่ียนแปลง โดยการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนําข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ  
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการทํางานและข้อมูล
ระหว่างองค์กร ท้ังภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้
ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

- กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีต้ังอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนําองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา 
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
พร้อมท้ังมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและ 
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ  

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ 
ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว 
มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซํ้าซ้อนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เน้นทํางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ท้ังนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การ 
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ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธ์ิเทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากน้ี ยังมีความเป็น
สํานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทํางานในเชิงรุก สามารถ
นําเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทํางาน 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
มีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง 

ของโลกยุคปัจจุบัน เช่น ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการลา ระบบการจองห้องประชุม เป็นต้น ทําให้การปฏิบัติงาน
มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ  

 
(8) ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(8.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมของบุคลากรให้มีจิตสํานึกในความซ่ือสัตย์
สุจริต เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคต และปรับระบบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน  

(8.2) แผนย่อย 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้ จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  
โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

- ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัต 
ของการทุจริต โดยการพัฒนาเคร่ืองมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการ 
ในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่ขั้นวางแผนก่อนดําเนินงาน ขั้นระหว่างการดําเนินงาน และ
ขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 
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- ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอ้ือต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการ
ข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอน 
การดําเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน 
การต่ืนตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันท่ีมีอยู่ 
ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความเช่ือม่ันและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

 เป้าหมายของแผนย่อย : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

สร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พัฒนาเคร่ืองมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ท้ังในส่วนของการให้บริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ  
การจัดซ้ือจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

 
2.2.3  แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) 

(1) ด้าน เศรษฐกิจ 
(1.1) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 

 ประเด็นการปฏิรูป : เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร 
และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG 

(1.2) เป้าหมายกิจกรรม: มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ 
และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี 

(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(2.1)  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ

ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
ประเด็นการปฏิรูป : พัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสําหรับการใช้

ประโยชน์ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการดําเนินงาน การกํากับติดตาม การบริหารจัดการ และ  
การบริการภาครัฐเป็นไปบนพ้ืนฐานของข้อมูล 

(2.2)  เป้าหมายกิจกรรม:  
(2.2.1) ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึง 

ข้อมูลดิจิทัลสําคัญของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจําเป็น 
ท้ังในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 
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(2.2.2) ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ท่ีแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ 
เป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพ่ือประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและ 
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนสังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 

 
2.2.4  (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 

(1) วัตถุประสงค์ 
(1.1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
(1.2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
(1.3) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่ 
(1.4) การเปล่ียนผ่านไปสู่ความย่ังยืน 
(1.5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
(2) เป้าหมายรวม 

เป้าหมายรวมท่ี 1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายรวมท่ี 2 การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่ 
เป้าหมายรวมท่ี 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
เป้าหมายรวมท่ี 4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความย่ังยืน 
เป้าหมายรวมท่ี 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
(3) ยุทธศาสตร์ 

(3.1) หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 

 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปสูงขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิด 

การยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
(3.2) หมุดหมายท่ี 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :  
- การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพ่ือการใช้ 

ในประเทศและส่งออก 
- ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

และมีการลงทุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญภายในประเทศ 
- การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
 
 



 
 

21 
 

 แนวทางการพัฒนา 
- การส่งเสริมให้ผู้ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศปรับเปลี่ยนมา

ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น 
- การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า 
- การกําหนดเป้าหมาย/แผน และดําเนินการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรม

ยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ 5 ปี 
- การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุน

ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่และช้ินส่วนสําคัญ 
- มาตรการสําหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
- การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์

ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ 
- โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณ 

การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
- การปรับปรุงและจัดทํากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือกับการเติบโต

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และให้ความสําคัญกับการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 
- การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
- มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 

(3.3) หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :  

1. ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและ
บริการสุขภาพ 

2. องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพเอ้ือต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการทางสุขภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 

(3.4) หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง 
โลจิสติกส์ท่ีสําคัญของภูมิภาค 

 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :  
1.  ไทยเป็นประตกูารค้าการลงทุนในภูมิภาค 
2.  ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 

-  การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ 
(3.5) หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ท่ีสําคัญของโลก 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :  

1. การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น 
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2. มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา  
- การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 
- การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศท่ีสามารถแข่งขันได้ 
- พัฒนาระบบนิเวศเ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
 (3.6) หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ํา 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :  

1. การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างมูลค่าและรายได้ 

2. สังคมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนตํ่า 

- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตํ่า 

(3.7) หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : กําลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 

 แนวทางการพัฒนา 
-  การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง 

 
(3.8) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ

โจทย์ประชาชน 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : 

1.  การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
2.  ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
 
 แนวทางการพัฒนา 

- การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก 
และประหยัด 

- การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้
ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง (หากมี) 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 
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ส่วนที ่3  สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566)  
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3.1 ภาพรวม 
3.1.1 วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรช้ีนําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความย่ังยืน 
 

3.1.2 พันธกิจ 
1) จัดทํา บูรณาการ ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน 
2) จัดทํา เช่ือมโยง บูรณาการ และให้บริการข้อมูล การชี้นําและการเตือนภัย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเช่ือถือได้  
3) สร้างความเขม้แข็งในการเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

โดยมีอํานาจหน้าท่ี (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2560) ดังน้ี 

1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ัง 
การจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ    

2) เสนอแนะนโยบาย กําหนดท่าที แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศดา้นอุตสาหกรรม 

3) ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนด
นโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4) วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
5) ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม    
6) กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 

จัดทําดัชนีอุตสาหกรรม และทําหน้าท่ีเป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

3.1.3 ค่านิยม 
A S I A “รับผิดชอบในหน้าที่ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ” 
A = Accountability ความรับผิดชอบ ได้แก่ ทํางานตามหน้าท่ีรับผิดชอบในความ

เป็นข้าราชการฯ ทํางานตามหน้าท่ีรับผิดชอบจนสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลาอย่างมี
คุณภาพ ตรงต่อเวลา เป็นต้น 

S = Suggestion การเสนอแนะ ได้แก่ อย่าน่ิงดูดายในเรื่องที่สมควรเสนอแนะ 
ให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือทําให้ทุกอย่างดีขึ้น เสนอแนะด้วยความหวังดี และทัศนคติ
เชิงบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งม่ัน ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

I = Integrity ความซ่ือสัตย์สุจริต ได้แก่ ทํางานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น 

A = Achievement Motivation ความมุ่งม่ันปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุ 
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
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3.1.4  วัฒนธรรมองค์กร : ยึดหลักวิชาการ บูรณาการรอบด้าน ปฏิบัติงานสร้างสรรค์     
ก้าวทันความเปล่ียนแปลง 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจําเป็นของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 

  1) ภาวะเศรษฐกิจ 
 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 (1) 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) โดยด้านการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคข้ันสุดท้ายของเอกชน
และการใช้จ่ายขั้นสุดท้ายของรัฐบาลขยายตัว ร้อยละ 3.9 และร้อยละ 4.6 ตามลําดับ และการลงทุนรวมขยายตัว
ร้อยละ 0.8 การส่งออกและการนําเข้าสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 12.0 และร้อยละ 6.7 ตามลําดับ ด้านการผลิต 
การผลิตภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.6 ในไตรมาสท่ี 4/2564 ภาคการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.5 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม ขณะท่ีภาคบริการขยายตัวร้อยละ 2.9 ต่อเน่ืองจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 

โดยในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5 - 3.5 และ 
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ 
การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียว และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจํากัดและ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากว่าการคาดการณ์ ในกรณีเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 
ยังมีความเส่ียงที่จะชะลอตัวเร็วกว่าการคาดการณ์ เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ีอาจจะ
เป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นภายใต้การเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้า และความเสี่ยงจากการกลายพันธ์ุ
และการระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีอาจกลับมาทวีความรุนแรงมากข้ึน  

 
 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2565 (2) 

ธนาคารโลก ปรับลดคาดการณ์ GDP ในปี 2565 และปี 2566 เป็นขยายตัวร้อยละ 
2.9 และร้อยละ 3.0 (จากเดือนมกราคมคาดการณ์ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 3.2 ตามลําดับ) โดยเศรษฐกิจโลก 
มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้เดิมจากปัจจัยลบโดยเฉพาะสงครามยูเครนที่ยืดเย้ือและความรุนแรง 
ของมาตรการควํ่าบาตร รวมท้ังการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดในจีน ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักตัว 
กดดันอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นนานกว่าท่ีคาดการณ์ กําลังซ้ือท่ีลดลงเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนใหม่ ส่วนการผลิตถูกจํากัด
ให้เติบโตให้ตํ่ากว่าศักยภาพ ซ่ึงจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะ Stagflation ซ่ึงกดดันให้ธนาคารกลางบางประเทศปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนที่เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนา 
ท่ีเปราะบางต่อความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายและภาระหน้ีท่ีเร่งตัว อาจต้องเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
ท่ีเพ่ิมขึ้นและส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของโลกโดยภาพรวม 
 
 
 
 

(1) ข้อมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (17 พฤษภาคม 2565) 
(2) ข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (14 มิถุนายน 2565) 
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2) สถานการณ์สําคัญท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
   - สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเกือบท้ังหมดต้องหยุดชะงักลง ซ่ึงส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม ในการนําเข้าวัตถุดิบ
เพ่ือใช้ในการผลิตต้องหยุดชะงัก รวมถึงการส่งออกท่ีชะลอตัว เกิดจากข้อจํากัดที่ไม่สามารถนําเข้าและส่งออกได้
ตามปกติเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

     - เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต เช่น เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายทําให้เกิดเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy)      

     - ห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) เม่ือระบบอัตโนมัติ (Automation) และหุ่นยนต์
สามารถทํางานแทนคนได้เกือบท้ังหมด ทําให้หลายธุรกิจย้ายกลับมาผลิตในภูมิภาค (Regionalization) มากข้ึน
หรือดึงขั้นตอนการผลิตกลับไปผลิตภายในประเทศปลายทาง (Onshoring) เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด
ได้เร็วขึ้น ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเน่ืองจากเป็นเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
เป็นส่วนหน่ึงใน Supply Chain ของโลก นอกจากน้ี ภาคบริการจะมีบทบาทมากขึ้นใน Supply Chain เช่น  
การออกแบบ บริการหลังการขาย เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมการให้บริการจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า ทําให้
ธุรกิจมีอํานาจต่อรองการต้ังราคาสินค้า 

  - สิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน ซ่ึงนําไปสู่สถานการณ์ท้ังภัยแล้งรุนแรงและน้ําท่วม
ฉับพลันบางพ้ืนท่ีในประเทศไทยช่วงปี 2562 ซ่ึงคาดว่าในอนาคตน้ําสะอาดจะเป็นสิ่งท่ีขาดแคลน ส่งผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชากรโลก นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงด้านกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานในการทําธุรกิจ
ท่ีต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและให้ความสําคัญกับความย่ังยืน (Sustainability) มากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นโอกาสในการ
ปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจซ่ึงจะกลายเป็นผู้กําหนดมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม 

 - แรงงาน จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตอีก 15-20 ปีประเทศไทย
เป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Hyper-aged Society) จะมีจํานวนผู้สูงอายุมากขึ้นและคนวัยทํางานน้อยลง 
โครงสร้างแรงงานท่ีเปลี่ยนไป ทําให้การทําธุรกิจรูปแบบเดิมท่ีต้องใช้แรงงานจํานวนมากอาจไม่เหมาะสม ภาคธุรกิจ
จึงต้องปรับรูปแบบการผลิตจากที่เน้นความได้เปรียบจากต้นทุนค่าแรง หรือใช้แรงงานจํานวนมากเปล่ียนเป็น 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-Added)  

 
  3) สถานการณ์ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นองค์กรท่ีมีภารกิจหน้าที่เชิงนโยบาย 
มีบุคลากรรวมประมาณ 150 คน มีโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหาร 16 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ และ
ผู้อํานวยการระดับกอง หัวหน้าส่วน และเลขานุการ โดยมีหน่วยงานระดับกอง จํานวน 7 กอง 2 กลุ่มงาน 
    สศอ. มีภารกิจหน้าท่ีในการเสนอแนะนโยบาย กําหนดแผน และมาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรม ตลอดจนผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาติ (กอช.) เจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต บูรณาการเครือข่าย 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี สศอ. ยังมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สําหรับใช้ในการวิเคราะห์จัดทํานโยบาย พร้อมทั้งให้บริการแก่ผู้ท่ีสนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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3.3 แผนปฏิบัติราชการ 
3.3.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนา

อุตสาหกรรมสู่ความย่ังยืน 
1)  เป้าหมาย : มีนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่ีนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2566 
1. จํานวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า (เรื่อง) 
117 

2. ระดับความเช่ือม่ันของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ
ท่ีมีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

80 

3. ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/
แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

80 

3) แนวทางการพัฒนา 
- กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน มาตรการ และกําหนดท่าทีด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรม ท้ังในระดับภาพรวม รายสาขา เชิงพ้ืนที่ และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศรองรับกับสถานการณ์                 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต 

4) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
4.1) แผนงาน : การกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนา

อุตสาหกรรมสู่ความย่ังยืน 
(1) การกําหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม 

-  (ร่ า ง )  แผนปฏิ บั ติ ก าร ด้ านการ พัฒนา อุ ตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565-2570) 

-  (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชง 
สู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ.2566-2570)" 

-  (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ
แพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) 

-  (ร่าง) แผนพัฒนาด้านสับปะรด ปี 2566-2570 
-  (ร่ าง )  แผนปฏิบั ติการด้ านการเ พ่ิมผลิตภาพการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2567-2572) 
-  การทบทวนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ  
-  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. .... ของ สศอ. 
-  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. .... ของแผนงาน

บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
-  การจัดทํา MOU ความร่วมมือโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ 

แม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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-  การจัดทํา MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐตุรกี 

-  การประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน 
 
(2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตามแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) สู่การพัฒนา
ในระดับพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด  

- ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Parts Transformation)  

 
3.3.2  แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

1) เป้าหมาย : ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2566 

1. รายงานผลการดําเนินงาน มาตรการ แผนปฏบัิติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า (สาขาอุตสาหกรรมต่อปี) 

5 

2. ร้อยละความสําเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(Implement) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

80 

3. สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)  10 
4. แรงงานที่เขา้ร่วมโครงการมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) 5 
5. การออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า (ป้าย) 4,300 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) ผลักดัน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แนวทาง แผน และ

มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกขับเคลื่อนระดับชาติ/ระดับกระทรวง เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3.2) สร้างเครือข่ายและบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

4.1) แผนงาน : กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  (1) คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน / เครือข่าย 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)  
- คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ภายใต้

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)  



 
 

29 
 

- คณะทํางานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 และ  
S–curve) ภายใต้คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  

- คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy 
: BCG Model) 

- คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ... แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต  

- คณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC Humen 
Resources Development Working Group: HRDWG) 

- คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีท่ี 38/2563 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2563) การเปลี่ยน
ผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

- คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
และช้ินส่วน (คําสั่งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติท่ี 1/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) การเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

- คณะทํางานศึกษาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย
อย่างยั่งยืน 

- คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Steering Committee) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

- คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence 
: CoRE) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ" 

- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติภูมิภาค (Regional CoRE Subcommittee) (คําสั่ง 
อก. ปกอ. ลงนามเม่ือวันที่ 8 มี.ค. 64) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 

- คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นและอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ....  

- คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ  
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด  
- คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ  
-  คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 
- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง  
- คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

พืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ 
- คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
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- คณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ 
- คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี 

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงนโยบาย แผน และ
มาตรการท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี 

-  มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (พ.ศ. 2561-2570) 
- แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562-2570) 
- มาตรการและแนวทางการเพ่ิมมูลค่าปาล์มนํ้ามันและน้ํามันปาล์ม 
- การขับเคลื่อนมาตรการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ  
- การขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือน

ด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
- การขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกย่อยสลายได้

ทางชีวภาพ (Green Tax Expense) 
- การอนุมัติใบรับรองผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
- การอนุมัติ Eco Sticker ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
- การติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งจัดทํารายงานการดําเนินงาน

ของ สศอ. 
(3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีสําหรับ

อุตสาหกรรมอนาคต 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
4.2) แผนงาน : การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพสู่ความย่ังยืน 

(1) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธ์ุใหม่ (Food Warrior) 

-  ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรม
อาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(2) โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 

(3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ 

- ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์
ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)  

(4) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากําลังคนเพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
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- ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 
BCG (BCG Model) 

 
3.3.3  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัย 

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
1) เป้าหมาย : มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย 

ท่ีน่าเชื่อถือ ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว 
2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2566 
1. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 
80 

2. ระดับความเช่ือม่ันท่ีมีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 80 
3. จํานวนคร้ังของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า (พันครั้ง) 5,000 
4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ / 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพรผ่่านระบบ
ฐานข้อมูลอัจฉริยะ (เรื่อง) 

250 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและผลักดัน 

การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2) พัฒนากระบวนการ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย เป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ 
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

4.1) แผนงาน : การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

(1) การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

-  โครงการ Intelligence Unit  
-  การจัดทําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน/ รายไตรมาส/ 

รายปี และการคาดการณ์ GDP ภาคอุตสาหกรรม 
-  การจัดทําบทวิเคราะห์ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
-  การจัดทํากรอบสํารวจข้อมูลเพ่ือการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม

สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และรองรับการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันและอนาคต 

-  การจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค 
-  การจัดทําสถิติอุตสาหกรรม 
-  การจัดทําดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของไทย (PMI) รายเดือน 
- การสํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทําสถิติและดัชนี

อุตสาหกรรมรายเดือน 
-  การสํารวจข้อมูลและจัดทํารายงานผลิตภาพและผลประกอบการ

อุตสาหกรรม 
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(2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 
- ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เชิงลึกเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม  
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจําลองด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเพ่ือการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
ต่อสาธารณะตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

 
3.3.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
1) เป้าหมาย : ยกระดับสมรรถนะขององค์กรให้มีความทันสมัยด้วยดิจิทัล 

สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2566 
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA)  

ไม่น้อยกว่า (คะแนน) 
92 

2.  คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ไม่น้อยกว่า (คะแนน) 

410 

3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 70 
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพัน 

ต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 
70 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และสร้างสุขภาวะ

ภายในองค์กร 
3.2) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนและสร้างนวัตกรรมรองรับการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ 
3.3) บริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  
4.1) แผนงาน : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

(1) การบริหารจดัการองค์กร 
-  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความรู้ (KM)  
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
- การสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากร  
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

-  การจัดทําและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  

- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  
-  การสัมมนาทางวิชาการของ สศอ. (OIE Forum) 
-  การช้ีแจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat) 
 

4.2) แผนงาน : การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ขององค์กรรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
3.4  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการนําแผนปฏิบัตริาชการไปดําเนินการ 

(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึ้นไป)  
  1) สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  
  2) สถาบันไทย-เยอรมัน 
 3) สถาบันอาหาร  
  4) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  5) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
  6) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  7) สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
  8) สถาบันพลาสติก 
  9) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  10) สถาบันยานยนต์ 



3.5 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.5.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 130.86 ลานบาท

อื่นๆ

ในประเทศ ตางประเทศ

1. เรื่อง กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และ

มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสูความยั่งยืน
รวม     5.4000        5.4000             -             -                -             -   

แผนงาน : กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนา

อุตสาหกรรมสูความยั่งยืน
    5.4000        5.4000             -             -                -             -   

การกําหนดนโยบาย แผน และมาตรการดานอุตสาหกรรม             -                 -                 -               -                 -              -   

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุงสูอุตสาหกรรม 4.0
     5.4000         5.4000               -               -                 -              -   

2. เรื่อง ผลักดันและขบัเคล่ือนการพัฒนา

อุตสาหกรรม
รวม    59.0158      59.0158             -             -                -             -   

แผนงาน : กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม     4.5000        4.5000             -             -                -             -   

คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน / เครอืขายที่เก่ียวของกับ

การขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม
            -                 -                 -               -                 -              -   

การติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงนโยบาย แผน และมาตรการที่ผาน

การพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี
            -                 -                 -               -                 -              -   

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุงสูอุตสาหกรรม 4.0
     4.5000         4.5000               -               -                 -              -   

แผนงาน : การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพสูความยั่งยืน    54.5158      54.5158             -             -                -             -   

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร     17.2023       17.2023               -               -                 -              -   

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุนยนต ระบบอัตโนมัติ และ

อิเล็กทรอนิสอัจฉริยะ
    23.3135       23.3135               -               -                 -              -   

หนวย : ลานบาท

แผนปฏบิติัราชการ วงเงินรวม
งบประมาณ

แผนดิน

รายได

หนวยงาน

เงินกู

34



อื่นๆ

ในประเทศ ตางประเทศ
แผนปฏบิติัราชการ วงเงินรวม

งบประมาณ

แผนดิน

รายได

หนวยงาน

เงินกู

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและยานยนตสมัยใหม      4.0000         4.0000               -               -                 -              -   

โครงการยกระดับผลิตภาพเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรมสูความยั่งยืน
    10.0000       10.0000               -               -                 -              -   

3. ยกระดับการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ และ

ระบบเตือนภยัดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

รวม    44.3967      44.3967             -             -                -             -   

แผนงาน : การพัฒนาขอมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม
   44.3967      44.3967             -             -                -             -   

โครงการ Intelligence Unit      2.3000         2.3000               -               -                 -              -   

การจัดทําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน/ รายไตรมาส/ รายป และการ

คาดการณ GDP ภาคอุตสาหกรรม
            -                 -                 -               -                 -              -   

การจัดทําบทวิเคราะหประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม             -                 -                 -               -                 -              -   

การจัดทํากรอบสํารวจขอมูลเพ่ือการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมสําหรบักลุม

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) และรองรบัการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม

ไทยในปจจุบันและอนาคต

            -                 -                 -               -                 -              -   

การจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค             -                 -                 -               -                 -              -   

การจัดทําสถิติอุตสาหกรรม             -                 -                 -               -                 -              -   

การจัดทําดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของไทย (PMI) รายเดือน             -                 -                 -               -                 -              -   

การสํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล

เพ่ือจัดทําสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน

7.9319 7.9319

การสํารวจขอมูลและจัดทํารายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม 4.0000 4.0000

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุงสูอุตสาหกรรม 4.0
    30.1648       30.1648               -               -                 -              -   
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อื่นๆ

ในประเทศ ตางประเทศ
แผนปฏบิติัราชการ วงเงินรวม

งบประมาณ

แผนดิน

รายได

หนวยงาน

เงินกู

4. สรางความเขมแขง็สูการเปนองคกรที่เปน

เลิศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   10.1265      10.1265             -             -                -             -   

แผนงาน : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0           -               -               -             -                -             -   

โครงการบริหารจัดการความรู (KM)             -                 -                 -               -                 -              -   

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)             -                 -                 -               -                 -              -   

การสัมมนาและฝกอบรมบุคลากร             -                 -                 -               -                 -              -   

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล             -                 -                 -               -                 -              -   

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล             -                 -                 -               -                 -              -   

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ             -                 -                 -               -                 -              -   

แผนงาน : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารของ

องคกรรองรับการปฏิบตังิานในยุคดิจิทัล
   10.1265      10.1265             -             -                -             -   

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลสําหรบัยกระดับการบริหารจัดการ

ภาครัฐ
    10.1265       10.1265               -               -                 -              -   

รวมทั้งสิ้น  118.9390    118.9390 
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ภาคผนวก ก. 
 

โครงการที่บรรจุภายใตแผนปฏิบัติราชการราย ป พ.ศ. 2566 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท (หลกั) แผนแม่บท (รอง)
แผนการปฏิรูป

ประเทศ
ร่างแผนพัฒนา ฯ 13

(หมุดหมายที่)
118.9390
5.4000

5.4000

การก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการ
ดา้นอุตสาหกรรม

1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565-2570)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 6 กร.1

2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมพืชกญัชงสู่
เชงิพาณิชย ์(พ.ศ. 2566-2570)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.2

3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมเคร่ืองมอื
แพทย ์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 4 กร.1

4 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านสับปะรด ปี 2566-2570 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.2

5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตภาคอตุสาหกรรม (พ.ศ. 2567-2572)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

18. การเติบโตอยา่ง
ยั่งยนื

5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 12 กม.

6 การทบทวนตัวชี้วดัในแต่ละระดับ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ชาติ

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

กม.

7 การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. .... ของ สศอ. ต.ค.65-ก.ย.66 สนับสนุนการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ

กม.

8 การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. .... ของ
แผนงานบูรณาการพัฒนาอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1, 3, 4, 6, 
10 และ 12

กม.

9 การจดัท า MOU ความร่วมมอืโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แมโ่ขง-ล้านชา้ง ระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจนี

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

2 การต่างประเทศ 4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 5 กท.

งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัตริาชการที่ 1 ก าหนดนโยบาย แนวทาง แผน และ
มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยนื

(1) ก าหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยนื

โครงการที่บรรจใุนแผนปฏิบัตริาชการรายปี พ.ศ. 2566 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ล าดบั
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการส าคัญ
ความสอดคลอ้ง

หน่วยงานระยะเวลาด าเนินการ
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ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท (หลกั) แผนแม่บท (รอง)
แผนการปฏิรูป

ประเทศ
ร่างแผนพัฒนา ฯ 13

(หมุดหมายที่)

งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบั
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการส าคัญ
ความสอดคลอ้ง

หน่วยงานระยะเวลาด าเนินการ

10 การจดัท า MOU ความร่วมมอืด้านการพัฒนาอตุสาหกรรม
ระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐตุรกี

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

2 การต่างประเทศ 4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 5 กท.

11 การประชมุความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมไทย-ไต้หวนั ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

2 การต่างประเทศ 4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 5 กท.

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู
อุตสาหกรรม 4.0

5.4000

12 ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าแผนขบัเคล่ือนการพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจงัหวดั

2.2000 ต.ค.65-ก.ย.66 5. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยั่งยนื 4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 10 กม.

13 ค่าใชจ้า่ยในการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ห่วงโซ่
อปุทานของอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม ่(Parts 
Transformation)

3.2000 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 3 กร.1

59.0158

4.5000
คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะท างาน / 
เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน 
มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม

การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม
1 คณะกรรมการพัฒนาอตุสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแขง่ขนั
4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1, 3-8, 10, 
12-13

กม.

2 คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธภ์ายใต้
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ (กพศ.)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

9. เขตเศรษฐกจิพิเศษ 4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 5 กม.

แผนปฏิบัตริาชการที่ 2 ผลกัดนัและขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรม

(1) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
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ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท (หลกั) แผนแม่บท (รอง)
แผนการปฏิรูป

ประเทศ
ร่างแผนพัฒนา ฯ 13

(หมุดหมายที่)

งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบั
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการส าคัญ
ความสอดคลอ้ง

หน่วยงานระยะเวลาด าเนินการ

3 คณะท างานพัฒนาอตุสาหกรรมใหม ่(Industry 4.0 
และ S – curve) (ผศอ. และรองประธานสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะท างานร่วม) ภายใต้
คณะกรรมการอ านวยการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
(ปกอ. และประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานกรรมการร่วม)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 1, 3, 4, 6 
และ 10

กม.

4 คณะกรรมการขบัเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกจิชวีภาพ-
เศรษฐกจิหมนุเวยีน-เศรษฐกจิสีเขยีว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG Model)

ต.ค.65-ก.ย.66 5. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยั่งยนื 4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 10 กม./ กร.2

5 คณะกรรมการจดัท างบประมาณรายจา่ยบูรณาการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... แผนงานบูรณาการพัฒนาอตุสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

กม.

6 คณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(APEC Humen
 Resources Development Working Group : HRDWG)

ต.ค.65-ก.ย.67 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

3 การต่างประเทศ 11. การพัฒนา 
ศักยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ

หมดุหมายที่ 5, 12 กม.

7 คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (ค าส่ังส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ 38/2563 ลงวนัที่ 7 ก.พ. 2563) การ
เปล่ียนผ่านไปสู่อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 3 กร.1

การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
8 คณะอนุกรรมการส่งเสริมอตุสาหกรรมการผลิตยานยนต์

ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (ค าส่ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าแห่งชาติที่ 1/2564 ลงวนัที่ 19 เม.ย. 2564)
การเปล่ียนผ่านไปสู่อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 3 กร.1

9 คณะท างานศึกษาแนวทางในการพัฒนาอตุสาหกรรมเหล็ก
ไทยอยา่งยั่งยนื

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

กร.1

10 คณะกรรมการนโยบายอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมติั (Steering Committee)
อตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 6 กร.1
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ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท (หลกั) แผนแม่บท (รอง)
แผนการปฏิรูป

ประเทศ
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หน่วยงานระยะเวลาด าเนินการ

11 คณะกรรมการเครือขา่ยศูนยค์วามเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั (Center of Robotic 
Excellence: CoRE)
อตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 6 กร.1

12 คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมติัภูมภิาค (Regional CoRE Subcommittee) (ค าส่ัง
 อก. ปกอ. ลงนามเมื่อวนัที่ 8 ม.ีค. 64) 
อตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 6 กร.1

13 คณะท างานพิจารณาคัดเลือกอตุสาหกรรมดีเด่นและ
อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มดีเด่น ประจ าปี
 พ.ศ. ....

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

 กร.2

14 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1  กร.2

15 คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการพัฒนาสับปะรด ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1  กร.2

16 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามนัแห่งชาติ ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1  กร.2

17 คณะกรรมการพืชน้ ามนัและน้ ามนัพืช ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1  กร.2

18 คณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการมนัส าปะหลัง ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1  กร.2

19 คณะกรรมการขบัเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรม
พืชกญัชงสู่เชงิพาณิชย์

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.2

20 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 4 กร.2

21 คณะอนุกรรมการพัฒนาอตุสาหกรรมยา สมนุไพร และชวีวตัถุ ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1, 4 กร.2

22 คณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแห่งชาติ ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1, 4 กร.2
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23 คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ยางพารา 
ระยะ 20 ปี

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.2

การตดิตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงนโยบาย แผน 
และมาตรการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

37 มาตรการพัฒนาอตุสาหกรรมชวีภาพของไทย
(พ.ศ. 2561-2570)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.2

38 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.2

39 มาตรการและแนวทางการเพิ่มมลูค่าปาล์มน ้ามนัและน ้ามนั
ปาล์ม

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.2

40 การขบัเคล่ือนมาตรการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 6 กร.1

41 การขบัเคล่ือนมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่
ขบัเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 3 กร.1

42 การขบัเคล่ือนมาตรการกระตุ้นการใชพ้ลาสติกยอ่ยสลายได้
ทางชวีภาพ (Green Tax Expense)

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.1

43 การอนุมติัใบรับรองผลิตภัณฑ์ยอ่ยสลายได้ทางชวีภาพ ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.1

44 การอนุมติั Eco Sticker ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

กร.1

45 การติดตามและประเมนิผล พร้อมทั งจดัท้ารายงาน
การด้าเนินงานของ สศอ.

ต.ค.65-ก.ย.66 สนับสนุนการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ

กม.

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี
ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต

4.5000

46 ค่าใชจ้า่ยในการติดตามและประเมนิผลการด้าเนินงาน
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอตุสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต

4.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1, 3, 4, 6, 
10, 12 และ 13

กม.

54.5158(2) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพสู่ความยั่งยนื
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ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท (หลกั) แผนแม่บท (รอง)
แผนการปฏิรูป

ประเทศ
ร่างแผนพัฒนา ฯ 13

(หมุดหมายที่)

งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบั
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการส าคัญ
ความสอดคลอ้ง

หน่วยงานระยะเวลาด าเนินการ

โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) และ
การพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food 
Warrior)

17.2023

47 ค่าใชจ้า่ยในการสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่
อตุสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

17.2023 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร 5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 1 กร.2

โครงการสง่เสริมการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยดีจิทิัล ข้อมูล 
และปัญญาประดษิฐ์

23.3135

48 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมติัเพื่อยกระดับศักยภาพการแขง่ขนัเขา้สู่
อตุสาหกรรม 4.0

23.3135 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 6 กร.1

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
ยานยนตส์มัยใหม่

4.0000

49 ค่าใชจ้า่ยในการปรับระบบการด าเนินงานป้ายขอ้มลู
ยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

4.0000 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 3, 13 กร.1

โครงการยกระดบัผลติภาพและพัฒนาก าลงัคนเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

10.0000

50 ค่าใชจ้า่ยในการยกระดับผลิตภาพภาคอตุสาหกรรม
อยา่งยั่งยนื BCG (BCG Model)

10.0000 ต.ค.65-ก.ย.66 5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชวีติที่เป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอยา่งยั่งยนื 4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกจิ หมดุหมายที่ 10 กม.

44.3967

44.3967

การจดัท าข้อมูลสารสนเทศและระบบเตอืนภัย
ดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 โครงการ Intelligence Unit 2.3000 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กว.

แผนปฏิบัตริาชการที่ 3 ยกระดบัการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและ
ระบบเตอืนภัยดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมี
ประสทิธภิาพ

(1) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและระบบเตอืนภัย
ดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท (หลกั) แผนแม่บท (รอง)
แผนการปฏิรูป

ประเทศ
ร่างแผนพัฒนา ฯ 13

(หมุดหมายที่)

งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบั
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการส าคัญ
ความสอดคลอ้ง

หน่วยงานระยะเวลาด าเนินการ

2 การจดัท าภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมรายเดือน/ 
รายไตรมาส/ รายปี และการคาดการณ์ GDP 
ภาคอตุสาหกรรม

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กว.

3 การจดัท าบทวเิคราะห์ประเด็นส าคัญทางเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กว.

4 การจดัท ากรอบส ารวจขอ้มลูเพื่อการจดัท าดัชนี
อตุสาหกรรมส าหรับกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
 และรองรับการปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมไทยในปัจจบุัน
และอนาคต

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

4. อตุสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมดุหมายที่ 13 กส.

5 การจดัท าดัชนีผลผลิตอตุสาหกรรมรายภูมภิาค ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กส.

6 การจดัท าสถติิอตุสาหกรรม ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กส.

7 การจดัท าดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิตของไทย 
(PMI) รายเดือน

ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กส.

8 การส ารวจ ตรวจสอบ วเิคราะห์ขอ้มลู
เพื่อจดัท าสถติิและดัชนีอตุสาหกรรมรายเดือน

7.9319 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กส.

9 การส ารวจขอ้มลูและจดัท ารายงานผลิตภาพและผล
ประกอบการอตุสาหกรรม

4.0000 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กส.

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศ
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

30.1648

10 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาศูนยว์เิคราะห์ขอ้มลู
เชงิลึกอตุสาหกรรม

18.0000 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กร.1 / 
กร.2 / กม
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ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท (หลกั) แผนแม่บท (รอง)
แผนการปฏิรูป

ประเทศ
ร่างแผนพัฒนา ฯ 13

(หมุดหมายที่)

งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบั
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการส าคัญ
ความสอดคลอ้ง

หน่วยงานระยะเวลาด าเนินการ

11 ค่าใชจ้า่ยในการวเิคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมเชงิลึกเพื่อรองรับการพัฒนาอตุสาหกรรม

2.1648 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กว.

12 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจดัการขอ้มลู
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมเพื่อการให้บริการขอ้มลูเปิด
ภาครัฐในรูปแบบดิจทิัลต่อสาธารณะตามกรอบ
ธรรมาภิบาลขอ้มลูภาครัฐ

10.0000 ต.ค.65-ก.ย.66 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

หมดุหมายที่ 13 กส.

10.1265

การบริหารจดัการองค์กร
1 โครงการบริหารจดัการความรู้ (KM) ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กพบ.

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กพบ.

3 การสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากร ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กบท.

4 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กบท.

5 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กบท.

6 การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

21 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กบท.

แผนปฏิบัตริาชการที่ 4 สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็น
เลศิดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(1) การปรับปรุงระบบบริหารจดัการภาครัฐ 4.0
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ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท (หลกั) แผนแม่บท (รอง)
แผนการปฏิรูป

ประเทศ
ร่างแผนพัฒนา ฯ 13

(หมุดหมายที่)

งบประมาณ (ลา้นบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบั
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการส าคัญ
ความสอดคลอ้ง

หน่วยงานระยะเวลาด าเนินการ

7 การจดัท าและเผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธด้์านเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม

ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

21 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กปส.

8 การส่ือสารประชาสัมพันธภ์ายในองค์กร ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

21 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กปส.

9 การสัมมนาทางวชิาการของ สศอ. (OIE Forum) ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

21 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กปส.

10 การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat) ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กปส.

10.1265

10 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจทิัล
ส าหรับยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐ

10.1265 ต.ค.65-ก.ย.66 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมดุหมายที่ 13 กส.

(2) การพัฒนาและเพ่ิมประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยแีละ
การสื่อสารขององค์กรรองรับการปฏิบัตงิานในยคุดจิทิัล
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ภาคผนวก ข. 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
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แผนปฏิบัติราชการ 1.  กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความย่ังยืน  
 
1.1 จํานวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (เร่ือง) 
คําอธิบาย : จํานวนนับของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และ

มาตรการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน หมายเหตุ : ไม่นับรวมรายงานการประชุม 
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการต่อคณะรัฐมนตรี 

สูตรการคํานวณ : นับรวมจํานวนเรื่องของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน 
และมาตรการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. และ กท. โดยรายงานผลรายเดือน 
(ทุกวันท่ี 10 ของเดือน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กร.1 / กร.2 / กม. / กท. 
1.2 ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ สศอ. (ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ความเช่ือม่ันของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ท่ีมีต่อการดําเนินงานของ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรับทราบข้อเท็จจริง
และข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร อก. ท่ีมีต่อการดําเนินงานตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
ประกอบด้วยแผนนโยบาย มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สารสนเทศและระบบ
เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ 
ได้แก่ ผู้บริหาร อก. 

สูตรการคํานวณ : ระดับความเชื่อมั่นของผูบ้ริหารกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในแต่ละข้อ ดังนี้ มากท่ีสุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / 
ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน 
เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเช่ือมัน่ จะได้ 
เช่ือม่ันมากท่ีสุด   หมายถึง  มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 4.50 - 5.00       
เช่ือม่ันมาก         หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 3.50 - 4.49   
เช่ือม่ันปานกลาง   หมายถึง มีค่าเฉล่ีย ( ) ระหว่าง 2.50 - 3.49    
ช่ือม่ันน้อย          หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 1.50 - 2.49     
เช่ือม่ันน้อยที่สุด    หมายถึง มีค่าเฉล่ีย ( ) ระหว่าง 1.00 - 1.49  
แปลงเป็นร้อยละ โดยคูณ ด้วย 20  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ประมวลผลจากการสํารวจความความเชื่อม่ันของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กพบ. 
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนา
อุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. (ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/

แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ 
ของ สศอ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายการสํารวจ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของ อก. 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป 
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สูตรการคํานวณ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในแต่ละข้อ ดังนี้ 
มากท่ีสุด = 5 คะแนน 
มาก = 4 คะแนน 
ปานกลาง = 3 คะแนน 
น้อย = 2 คะแนน 
น้อยที่สุด = 1 คะแนน 
เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเช่ือมั่น จะได้ 
พึงพอใจมากท่ีสุด   หมายถึง  มีค่าเฉล่ีย ( ) ระหว่าง 4.50 - 5.00      
 พึงพอใจมาก        หมายถึง มีค่าเฉล่ีย ( ) ระหว่าง 3.50 - 4.49   
พึงพอใจปานกลาง   หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 2.50 - 3.49    
พึงพอใจน้อย         หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 1.50 - 2.49    
ไม่พึงพอใจ หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 1.00 - 1.49  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ประมวลผลจากการสํารวจความความพึงพอใจ โดยรายงานผลรายปี  
(ช่วงเดือนตุลาคม) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กปส.สล. 
 
แผนปฏิบัติราชการ 2. ผลักดันและขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรม    
 
2.1 รายงานผลการดําเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน.. ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (สาขาอุตสาหกรรมต่อปี) 
คําอธิบาย : จํานวนคร้ังของการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
สูตรการคํานวณ : นับรวมจํานวนคร้ังท่ีเข้า ครม. คณะกรรมการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอ

ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ทุกกองที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) (ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 โดยวัดจากตัวช้ีวัดท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ
แผนการดําเนินงาน ภายในกรอบระยะเวลาของปีงบประมาณน้ันๆ (ต.ค. - ก.ย.) 

สูตรการคํานวณ :  
 

  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ทุกกองที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรม  
ตัวชี้วดัทีเ่กิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม		 	

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกจิกรรม	
 

2. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ  
ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรม

จํานวนกิจกรรมทัง้หมดของโครงการ
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2.3 สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มข้ึนเฉล่ีย (ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ประเมินผลจากสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาผลิตภาพ

การผลิต 
** หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

สูตรการคํานวณ : นําข้อมูลการประเมินผลิตภาพการผลิตของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผล
ค่าเฉลี่ยตามหลักการทางสถิติ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กร.1 / กร.2 / กม.   
2.4 แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานท่ีสามารถพัฒนาหรือเพ่ิม

ศักยภาพให้สูงขึ้นได้หลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานโดยให้
แรงงานมีทักษะในการทํางานกับเคร่ืองจักรมากข้ึน การฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อน
หรือขณะปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้อง เป็นต้น 
** หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

สูตรการคํานวณ : การประเมินผลิตภาพแรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยประเมินจากอัตราส่วนระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายหลังจากเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบกับ
ก่อนการเข้าร่วมโครงการกับจํานวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ และนําข้อมูล
การประเมินผลิตภาพแรงงานของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉล่ีย
ตามหลักการทางสถิติ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กร.1/กร.2/กม. 
2.5 การออกใบรับรองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม (ฉบับ) 
คําอธิบาย : จํานวนนับของใบรับรองท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สูตรการคํานวณ : นับรวมจํานวนของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กร.1 รายงานผลรายไตรมาส (ทุกวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กร.1 

 
แผนปฏิบัติราชการ 3. ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
 
3.1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
รายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) และดัชนีอุตสาหกรรม 

สูตรการคํานวณ : ค่าเฉลี่ยของ (รอ้ยละ) ความพึงพอใจของผู้เขา้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้แก่ PIIU  IU รายสาขา (15 สาขา) และความพึงพอใจ
ของผู้เข้าใช้บรกิารดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค และ
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ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของไทย (PMI) (จากคณะกรรมการดัชนี
อุตสาหกรรม และผู้ใช้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กส./ กว. โดยรายงานรายปี
(ช่วงเดือนตุลาคม) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กร.1 / กร.2 / กม. / กส./ กว. 
3.2. ระดับความเช่ือมั่นท่ีมีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ระดับความเช่ือม่ันของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สูตรการคํานวณ : ระดับความเช่ือม่ันของผู้เข้าใช้บริการระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม     

โดยประเมินจากปัจจัย ดังน้ี 
- การเตือนภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 
- ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
- ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูลเตือนภัย 
- การรวบรวมข้อมูลเตือนภัย 
- การนําข้อมูลเตือนภัยไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กว. เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระดับความเช่ือม่ันต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กว. 
3.3. จํานวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (คร้ัง) 
คําอธิบาย : จํานวนคร้ังของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ 

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกราย
อุตสาหกรรม (IU รายสาขา) ดัชนีอุตสาหกรรม และข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

สูตรการคํานวณ : นับรวมจํานวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ผ่านเว็บไซต์ โดยนับรวมเป็นปีงบประมาณ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กว. / กส.  รายงานผลรายเดือน 
(ทุกวันท่ี 10 ของเดือน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กร.1 / กร.2 / กม. / กว. / กส. 
3.4 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (เรื่อง) 
คําอธิบาย : จํานวนนับของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูล
อัจฉริยะ 

สูตรการคํานวณ : นับรวมจํานวนเร่ืองของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็น
สําคัญผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูล
อัจฉริยะ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กว. รายงานผลรายเดือน (ทุกวันท่ี 10 ของเดือน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กว. 
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แผนปฏิบัติราชการ 4. สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
 
4.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน) 
คําอธิบาย : คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
สูตรการคํานวณ : คะแนนประเมินตามหลักเกณ์ ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ปปช.) กําหนด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กบท. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนสิงหาคม) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กบท. 
4.2 คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (คะแนน) 
คําอธิบาย : • PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิง  

บูรณาการ เพ่ือเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่
ระบบราชการ 4.0 เพ่ือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
และความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
ย่ังยืน  

• โดยพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับผลการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และผลการประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซ่ึงเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 
7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนําองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4  การวัด 
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 

แหล่งข้อมูล : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
สูตรการคํานวณ : คะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) กําหนด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กพบ. รวบรวมข้อมูลคะแนนจากการประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยจัดทํารายงานรายปี (ช่วงเดือนมีนาคม) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กพบ. 
4.3 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. (ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ประเมินผลจากภาพรวมของเน้ืองาน / แนวนโยบาย / อุปกรณ์ / ระบบสารสนเทศ

ภายใน สศอ. ท่ีสามารถนํามาตอบคําถามของแบบสํารวจระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้ 

สูตรการคํานวณ : คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
กําหนด ภายใต้ 6 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
ตัวช้ีวัดที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ  
ตัวช้ีวัดที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐด้านดิจิทัล  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 บริการภาครัฐ  
ตัวช้ีวัดที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล  
ตัวช้ีวัดที่ 5 โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ 6 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช้ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กส. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทยตามประกาศของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) รายงานรายปี (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กส. 
4.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร 
(ร้อยละ) 
คําอธิบาย : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรของ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สูตรการคํานวณ : คะแนนประเมินโดยการสํารวจแบบสอบถามจากบุคคลากรของ สศอ. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กบท. ประมวลผลจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กบท. 
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ภาคผนวก ค. 
 

การวิเคราะห์บริบท 
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ค. การวเิคราะห์บริบทของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  การวิเคราะห์บริบทของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ประเมินจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพขององค์กร (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในจาก แบบจําลอง 7S’s Model (Mc Kinsey) 
เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจาก PESTEL Analysis เพ่ือวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร และนําผลการวิเคราะห์มากําหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix เพ่ือกําหนดเป็น
กรอบการดําเนินงานต่อไป 
 

1. แบบจําลอง 7S’s Model (Mc Kinsey) 
1.1 โครงสร้าง (Structure) : การจัดรูปองค์กร 
1.2 กลยุทธ์ (Strategy) : แผนงานที่องค์กร 
1.3 ระบบ (Systems) : กระบวนการและระเบียบ

วิธีปฏิบัติงาน 
1.4 รูปแบบ (Styles) : รูปแบบการบริหารของ

ผู้บริหาร 
1.5 บุคลากร (Staffs) : การบริหารทรัพยากรบคุคล 
1.6 ทักษะ (Skills) : ทกัษะและสมรรถนะ

ความสามารถของบุคลากร 
1.7 คุณค่าที่มีร่วมกัน (Shared value) : วัฒนธรรม

องค์กรและจริยธรรมการทํางาน 
 

2. PESTEL Analysis 
2.1 P : Political = ปัจจัยด้านการเมือง 
2.2 E : Economic = ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
2.3 S : Social =  ปัจจัยด้านสังคม 
2.4 T : Technological = ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
2.5 E : Environmental = ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
2.6 L : Legal = ปัจจัยด้านกฎหมาย 
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จุดแข็ง 
โครงสร้างองค์กร (Structure)    

S1 -  เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
S2 -  โครงสร้างองค์กรมีการจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Functional Description) ท่ีชัดเจน ไม่มีภารกิจ 

ท่ีซํ้าซ้อนกัน 
กลยุทธ์ (Strategy) 

S3 -  มีนโยบาย แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน และเช่ือมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ของรัฐบาล 
และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ  

S4 -  มีเครือข่ายเช่ือมโยงบูรณาการ การดําเนินงานท่ีหลากหลายท้ังภาครัฐ เอกชน สถาบัน สมาคม และ
สถาบันการศึกษา 

S5 -  มี กอช. เป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับชาติ ช่วยให้การดําเนินงานทั้งในเชิงนโยบาย
และการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

S6 -  สศอ. ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  สามารถใช้เป็น
ช่องทางรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

S7 -  องค์กรมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ มีแผนการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับสู่การเป็นราชการ 4.0 

ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
S8 -  เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Big Data) นําไปสู่การวิเคราะห์  

เพ่ือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย  
S9 -  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (Smart office) ได้แก่ ระบบการลา ระบบการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของงานจ้างท่ีปรึกษา 
ระบบการจองห้องประชุม และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

S10 - มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้งานง่ายและสะดวก รวมท้ังได้ข้อมูลท่ีมีความแม่นยํา 
S11 - มีหน่วยงานเฉพาะในด้านการวิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์เตือนภัยภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
S12 - มีการกระจาย/มอบอํานาจในระดับต่าง ๆ ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและมีแนวทาง 

การมอบหมายงานและส่ังการท่ีชัดเจน 
S13 - เน้นการสื่อสารระบบสองทาง (Two-way Communication) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 

บุคลากร (Staff)  
S14 - มีการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 
S15 - บุคลากรมีคณุภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถรองรับปริมาณงานท่ีหลากหลาย 
S16 - บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันเพ่ือผลสัมฤทธ์ิ 

ทักษะ (Skill) 
S17 - บุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติหลายคณะ  
S18 - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในหลากหลายสาขาและครอบคลุมภารกิจหลกัของ

องค์กร เช่น ความสามารถด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาค 
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
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S19 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทําให้สามารถปรับตัวได้ดีในการมุ่งสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

S20 - บุคลากรมีศักยภาพและทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ค่านิยมร่วม (Shared values) 

S21 - สศอ. มีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องความโปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือปัญหา
การทุจริตในส่วนราชการ 

S22 - เป็นองค์กรที่มีความน่าเช่ือถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง 
S23 - บุคลากรในองค์กรมีมิตรไมตรี เอ้ืออารีซ่ึงกันและกัน 
 

จุดอ่อน 
โครงสร้างองค์กร (Structure)    

W1 - ขาดหน่วยงานด้านกฎหมาย 
W2 - ขาดการปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจตามการเปล่ียนแปลง ณ ปัจจุบัน 
W3 - ไม่มีหน่วยงานในระดับภูมิภาค ทําให้การทํางานในเชิงพ้ืนท่ีต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น  
W4 - ขาดหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) โดยตรง ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม

สร้างมูลค่าสูงสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง 
กลยุทธ์ (Strategy) 

W5 - ขาดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงการ
บริการของ สศอ. อย่างท่ัวถึง อีกทั้งไม่สามารถขับเคลื่อนหรือ 
ต่อยอดผลการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สงูสุดได้ 

W6 - ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาด ในการจําแนกและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
W7 - ผลผลิตขององค์กรขาดการสื่อสารทียั่งไม่ครอบคลุมและท่ัวถงึ สง่ผลกระทบต่อ 

ความเช่ือมโยงและต่อเน่ืองของกระบวนการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังขาดการรับรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายขององค์กร 

W8 - การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังมีข้อจํากัดค่อนข้างมาก 
W9 - ขาดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ท้ังในเชิงนโยบายและ 

ในเชิงการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะกรณีเกิดภาวะวิกฤติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
W10 - ขาดเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 

ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

W11 - ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลาง 
ไม่เพียงพอรองรับข้อมูลในอนาคต รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่เพียงพอเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้อย่างทุกที่และทุกเวลา (Real Time) โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีจําเป็นต้องทํางานที่บ้าน (Work 
from Home) ระบบโทรศัพท์ internet ไม่ค่อยเสถียร ระบบป้องกันไวรัสและสแปมของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

W12 - การเข้าถึงข้อมูลภายนอกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังมีความล่าช้า ไม่ทันต่อปัจจุบัน 
W13 - กระบวนการปฏิบัติงานขาดความเชื่อมโยงและต่อเน่ืองระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
W14 - กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไม่สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติงานจริง เน่ืองจากขาด 

ความเช่ือมโยงในการกําหนดตัวช้ีวัดที่ยังไม่สะท้อนมาจากผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล 
ท่ียังไม่สะท้อนกลับสู่การปฏิบัติงาน 
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W15 - ขาดความชัดเจนและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานและถูกต้องในส่วนของการปฏิบัติงาน 
 

รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
W16 - การวางแนวทางการเติบโตของบุคลากรในองค์กร (Career Path) ไม่ชัดเจน รวมท้ังขาดการสร้างความรู้

ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
W17 - ขาดระบบการถ่ายโอนงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึง

ขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงาน และผู้ติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง การกําหนดระยะเวลาการถ่ายโอนงานที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนย้ายไปสู่ตําแหน่งอ่ืน 

W18 - บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดกลไกการรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง พร้อมรับฟัง
แนวทางการปรับปรุงตนเอง และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน 

W19 - การหมุนเวียนงาน (Rotate) เพ่ือเรียนรู้งานใหม่ๆ ข้ึนอยู่กับผู้บริหารและขาดความต่อเนื่อง 
W20 - การเลื่อนขั้นและเลื่อนตําแหน่ง การแต่งต้ังและการโยกย้าย มีกระบวนการที่ไม่ชัดเจนเพียงพอและขาด

การประชาสัมพันธ์รายละเอียดในวงกว้าง 
บุคลากร (Staff)  

W21 - อัตรากําลังไม่เพียงพอต่อบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจในอนาคต 
W22 - ขาดบุคลากรเฉพาะทาง เช่น ด้านกฎหมาย  
W23 - แผนการพัฒนาบุคลากรยังไม่ถูกนํามาใช้อย่างจริงจัง ท้ังน้ีควรมีแผนการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างต่อเน่ือง 

และมีหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบัน 
W24 - มีอัตราการหมุนเวียนของบุคลากร (Turnover Rate) สูง 

ทักษะ (Skill) 
W25 - การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานยังไม่เป็นระบบและไม่ต่อเน่ือง 
W26 - ระบบการทวนสอบทักษะที่จําเป็น และการ Reskill เพ่ือให้มีทักษะน้ัน ๆ ยังไม่ชัดเจน 
W27 - กระบวนการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือนําไปปฏิบัติภารกิจขององค์กรยังไม่เพียงพอ 
W28 - บุคลากรมีทักษะค่อนข้างจํากัด ในด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
ค่านิยมร่วม (Shared values) 

W29 - บุคลากรยังไม่รู้สึกคล้อยตามกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
W30 - ค่านิยมองค์กรมุ่งเน้นเพียงผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงาน ทําให้บุคลากรไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี

ควรให้ความสําคัญทั้งมิติด้านผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานและมิติด้านการสร้างความสุขภายในองค์กร  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน การพัฒนาระบบบรหิารจดัการบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล และการให้ความสําคญั
กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 
โอกาส 
ด้านการเมือง 

O1 - นโยบายรัฐบาลเน้นให้มีการดําเนินงานเชิงบูรณาการมากข้ึน 
O2 - ภาครัฐมีการวางแผนการดําเนินงานระยะยาว มีนโยบายรัฐท่ีชัดเจน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงวาระแห่งชาติ BCG Modelส่งผลให้การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานมีความต่อเนื่องและเกิดเสถียรภาพในเชิงนโยบาย 
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O3 - รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นวาระ
แห่งชาติ ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญ
กับมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ี
เป็นรูปธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ 
O4 - ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญย่ิงขึ้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทั่วโลก 
O5 - จากปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําให้ภาคอุตสาหกรรม จําเป็นต้องมีข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
O6 - จากสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก็เปล่ียนไปตามยุคสมัย 

ทําให้อุตสาหกรรมเกิดการปรับตัว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
 

ด้านสังคม 
O7 - อัตราการเกิดมีแนวโน้มตํ่าลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีประชากรสูงวัยเพ่ิมขึ้นจนเข้าสู่ Aged Society ทําให้

ความต้องการของผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไป เริ่มให้ความสนใจด้านสขุภาพ และการแพทย์มากข้ึน เป็นโอกาส
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด้านเทคโนโลยี 
O8 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญทั้งในวิถีการดําเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน ส่งผล

ให้ธุรกิจ e-Commerce เติบโตอย่างก้าวกระโดด การใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) ขยายตัวและ
แพร่หลายมากข้ึน และสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจํากัด 

O9 - เทคโนโลยีด้าน IT มีความหลากหลาย และราคาค่อนข้างถูกลง ทําให้ต้นทุนของหน่วยงานลดลง และเป็น
โอกาสในการปรับองค์กรให้ทันสมัยเป็นไปได้มากข้ึน 

O10 - แหล่งความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ท้ัง ท่ีมีและไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึงเป็นโอกาส 
ในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมของเจ้าหน้าที่ได้ง่ายย่ิงขึ้น 

ด้านสภาพแวดล้อม 
O11 - กระแสความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามากําหนดมาตรการด้านการพัฒนาสู่ความย่ังยืนในทุกระดับ จึงเกิด

ความร่วมมือต่างๆ เช่น COP 26, Carbon Neutral หรือโมเดลในการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น BCG Model 
ส่งผลดีต่อท้ังมิติด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของโลก และในมิติด้านเศรษฐกิจท่ีจะได้รับผลกระทบเชิงบวกใน
ทางอ้อม คือ ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ Net-Zero เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน รวมถึง
อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง 

 
อุปสรรค 
ด้านการเมือง 

T1 - ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ ทําให้นโยบายขาดความต่อเน่ือง  
T2 - ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ท่ีมีการจํากัดตามเพดานงบประมาณ (Ceiling) ของแต่ละหน่วยงาน และมี

แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
T3 - หน่วยงานส่วนใหญ่มีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์เป็นของตนเอง และอาจไม่ให้ความสําคัญกับแผนงานและกล

ยุทธ์ของส่วนราชการอ่ืน อีกทั้งนโยบายในการทํางานของแต่ละหน่วยงานเป็นข้อจํากัดในการทํางาน
ร่วมกัน เน่ืองจากต้องยึดนโยบายในการทํางานของแต่ละหน่วยงาน  
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T4 - โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐยังคงมีลักษณะการดําเนินงานแบบกระจายตัว ขาดเอกภาพและการบูร
ณาการการดําเนินงานอย่างแท้จริง อีกทั้งขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนงาที่ล้าสมัย ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการดําเนินงานของรัฐ 

T5 - นโยบายภาครัฐ กลไกการดําเนินงาน และการติดตามและรายงานผลการงานของภาครัฐยังคงมีความ
ซํ้าซ้อน รวมถึงการต้ังคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการหลายคณะเกินความจําเป็น ทําให้การดําเนินงาน
มีความล่าช้าและเพ่ิมขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาวางนโยบาย 

ด้านเศรษฐกิจ 
T6 - สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังในส่วนของสงครามทางการค้าการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ทางการค้า และการเกิดโรคอุบัติใหม่ 
T7 - การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ การปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่า

โลกใหม่สั้นลง มีการกระจายตัวของฐานการผลิต และพ่ึงพากันภายในภูมิภาคมากขึ้น 
T8 - เศรษฐกิจไทยต้องพ่ึงพาอุปสงค์ต่างประเทศในสัดส่วนท่ีสูง ทําให้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความผันผวน

ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก 
ด้านสังคม 

T9 - ข้อจํากัดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการในภาคเอกชนในการรายงานข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์
ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

T10 - โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้วัยแรงงานรับภาระทางสังคมสูงขึ้น ส่งผลต่อ
ภาคอุตสาหกรรมในแง่ของปริมาณกําลังคน/แรงงานที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมน้อยลง อีกท้ังเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ท่ีสูงขึ้น จึงอาจออกไปสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศที่ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าและได้รับ
สวัสดิการดีกว่า 

T11 - สังคมปัจจุบันมีความอดทนตํ่า มักอยากเห็นผลสําเร็จ/สัมฤทธ์ิทันที มากกว่าการดําเนินการตามแผนท่ี
ค่อยเป็นค่อยไป (อยากเห็นเป็น project ต่าง ๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการรถยนต์คันแรก ฯลฯ 
มากกว่า) 

T12 - ขาดความเช่ือมโยงระหว่างระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้
มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด 

T13 - ประชากรในแต่ละช่วงวัยมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น ทํา
ให้กระทบต่อการสรรหาบุคลากร 

T14 - สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และก่อให้เกิดแนวโน้มท่ีสูงขึ้นของ
อัตราการว่างงาน ความยากจนและความเหล่ือมล้ําในสังคม รวมท้ังการเกิดอาชญากรรม 

ด้านเทคโนโลยี 
T15 - ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรืออาชญากรรมไซเบอร์ กําลังทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ 

ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงการขโมยข้อมูลส่วนตัวที่นําไปสู่การโจรกรรมทางไซเบอร์ ดังน้ัน 
การดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของทุกองค์กรจึงมีความจําเป็นเป็นอย่างย่ิงในยุค
ปัจจุบัน 

T16 - เทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับตัวอย่างรวดเร็วตามกระแสโลก ส่งผลให้การกําหนดนโยบายสาธารณะ 
อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินภารกิจ  

ด้านสภาพแวดล้อม 
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T17 - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีมีความผันผวนรุนแรง สง่ผลให้เกิดภัยพิบัติท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ได้ 

T18 - ประเทศไทยยังประสบปัญหาการดูแลรักษาสิง่แวดล้อม ได้แก่ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ําเสียท่ียังพบการ
ระบายน้ําเสียท่ีไม่ได้รับการบําบัดที่ได้มาตรฐานลงสู่แหลง่นํ้า ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ฝุ่นละออง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมขึ้นจากการใช้พลังงาน 

T19 - กฎ ระเบียบ กติกาด้านสิ่งแวดลอ้มเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มากขึ้น 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

T20 - จิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชนและผู้ประกอบการยังไม่มากเพียงพอ จนถือได้ว่าเป็น
ค่านิยมร่วมกันในสังคม ทําให้ยังคงเป็นภาระของภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการกระตุ้นให้เกดิจิตสํานึกและสร้างแรงจูงใจในการร่วมกันดูแลรักษาสิง่แวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีคาร์บอน ภาษี
สิ่งแวดล้อม ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนให้มี 
การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านกฎหมาย 
T21 - กฎหมาย กฎระเบียบ มีความทับซ้อนกันในบางประเด็น ส่งผลให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ อีกทั้งเป็นอุปสรรค

และเป็นข้อจํากัดในการขับเคลื่อนมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรม  
T22 - กฎหมาย กฎระเบียบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันค่อนข้างมาก และเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง

บ่อยและเร็วจนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
T23 - กฎหมายของประเทศไทย บางมาตรายังมีความล้าหลัง ไม่มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้ทันสมัยและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังคงมีช่องโหว่ของกฎหมาย ท่ีทําให้เกิดการแทรกแซงของอิทธิพล
ภายนอก อีกทั้งยังมีข้อจํากัดในการบังคับใช้ ตลอดจนการบังคับใช้อย่างไม่เท่าเทียมและเป็นธรรม 
นอกจากน้ีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและอาจเป็นไปได้ยากในทาง
ปฏิบัติ 
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TOWS Matrix 
 กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) 

• สร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น สศค. สศก. จร. ให้มี focal point ติดต่อ 
ด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น (S4:O8) 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและจัดเก็บฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียว (S8:O9) 
• มุ่งเน้นการทํางานบูรณาการร่วมกับสถาบันท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานครือข่ายอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมและตอบสนองกับความต้องการของ
ท้ังภาครัฐและเอกชน (S4:O1) 

• ใช้กลไกขับเคล่ือนท่ีมีอยู่ (ซ่ึง สศอ. ทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขาฯ) เพ่ือผลักดันวาระสําคัญด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (S5:O6) 

• จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูล เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเครื่องช้ีวัดด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้มีความ
แม่นยํา ถูกต้อง และทันสมัยอย่างต่อเน่ือง (S11:O5) 

• มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความย่ังยืน (S3:O11) 
กลยุทธ์การปรับปรุง (W-O) 

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และระบบ IT สําหรับรองรับการทํางานที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันและอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (W12:O9) 

• มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศ การดําเนินการต่างๆ ของ สศอ. เชิงรุก ผ่านสื่อ
ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (W5:O8) 

• ค้นหา Pain point ของผู้รับบริการ / Empathize /หาโอกาสสร้างคุณค่าในใจใหม่ ๆ ให้ผู้รับบริการ (W6:O6) 
•  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานภายในองค์กร ให้มีความเช่ือมโยงและต่อเน่ือง สามารถส่งต่อ

หรือถ่ายถอดผลการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (W7:O2) 
• สร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management) 

(W25:O10) 
• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และระบบ IT สําหรับรองรับ 
• การทํางานที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันและอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (W12:O9) 
• มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศ การดําเนินการต่างๆ ของ สศอ. เชิงรุก ผ่านสื่อ

ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (W5:O8) 
• ค้นหา Pain point ของผู้รับบริการ / Empathize /หาโอกาสสร้างคุณค่าในใจใหม่ ๆ ให้ผู้รับบริการ (W6:O6) 
•  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานภายในองค์กร ให้มีความเช่ือมโยงและต่อเน่ือง สามารถส่งต่อ

หรือถ่ายถอดผลการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (W7:O2) 
• สร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management) 

(W25:O10) 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) 

• ปรับรูปแบบการจัดทําโครงการแบบ Big Project ใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน (S15:T11) 
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• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือกระบวนการในการวิเคราะห์และจัดทําแผน มาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรม  (S10:T16) 

• ให้ความสําคัญกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
(S9:T15) 

กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร ให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (W26:T6) 
• ให้ความสําคัญกับการ Recruit คนให้ตรงกับทักษะท่ีจําเป็นในอนาคต (W24:T13) 
• พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีความหลากหลายมากข้ึน การปรับเปลี่ยนหน้าท่ี ให้บุคลากรได้เรียนรู้งานใหม่ๆ 

เม่ือมีตําแหน่งตรงไหนขาดต้องการเร่งด่วน สามารถทํางานทดแทนกันได้ (W19:T13) 
• สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง (W15:T22) 
• สร้าง Model การให้บริการและบูรณาการกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรม

สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและตอบสนองตรงตามความต้องการของภาคเอกชน (W6:T9) 
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ภาคผนวก ง. 
 

ความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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