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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
เป็น แผนระดั บที่ 3 ที่ สศอ. จัด ทํา ขึ้ นเพื่อเป็นกรอบในการดํ าเนิ นงานในระยะ 5 ปี ให้บ รรลุ ภ ารกิจ หลักของ
หน่วยงาน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเป้าหมายของแผนในระดับต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ มี ค วามเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสร้ า งการเติ บ โต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับ 8 ประเด็น ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(ประเด็นหลัก) การต่างประเทศ การเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การเติบโต
อย่างยั่งยืน การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สําหรับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีความสอดคล้องกับ 8 หมุดหมาย
ได้ แ ก่ หมุ ด หมายที่ 1 สิ นค้ า เกษตรและเกษตรแปรรู ป มู ล ค่ า สู ง หมุ ด หมายที่ 3 ฐานการผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
หมุดหมายที่ 4 การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุน หมุดหมายที่ 6 ดิจิทัลและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หมุดหมายที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ํา หมุดหมายที่ 12 กําลังคนที่มี
สมรรถนะสูง และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน นอกจากนี้ยังมี
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับ 3 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของ สศอ. ตามหลักการ SWOT Analysis
โดยแบ่งเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาส
และอุปสรรคที่ส่งผลต่อองค์ก ร) รวมถึงกําหนดกลยุทธ์จ ากสภาพแวดล้ อมและสถานการณ์ปัจ จุบันของ สศอ.
ตามหลั ก การของ TOWS Matrix นํ า ไปสู่ ก ารทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชีน้ ําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน”
พันธกิจ
1) จัดทํา บูรณาการ ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
2) จั ด ทํ า เชื่ อ มโยง บู ร ณาการ และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การชี้ นํ า และการเตื อ นภั ย เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้
3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการที่ 1 กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
มี ก ารหนดนโยบาย แนวทาง แผน มาตรการ และกํา หนดท่ า ที ด้ า นการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรม
ทั้งในระดับภาพรวม รายสาขา เชิงพื้นที่ และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต โดยประมาณการวงเงินงบประมาณ จํานวน 96.4000 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการที่ 2 ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
มีการผลักดัน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกขับเคลื่อนระดับชาติ/ระดับกระทรวง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายและบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประมาณ
การวงเงินงบประมาณ จํานวน 1,097.0100 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการที่ 3 ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มีการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและผลักดันการใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ระบบเตื อ นภั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมให้ ทั น สมั ย เป็ นที่ ย อมรั บ และน่ า เชื่ อ ถื อ โดยประมาณการวงเงิ น
งบประมาณ จํานวน 578.3900 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการที่ 4 สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสร้ า งสุ ข ภาวะภายในองค์ ก ร
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและสร้างนวัตกรรมรองรับการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล โดยประมาณการวงเงินงบประมาณ จํานวน 98.0500 ล้านบาท
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) เป้าหมาย
(1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
(1.2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การเกษตรสร้างมูลค่า
- เกษตรแปรรูป
(2.2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- อุตสาหกรรมชีวภาพ
- อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
- อุตสาหกรรมและบริการดิจทิ ัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
- อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
(2.3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2.4) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
- สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
- สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
- ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีภารกิจสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รวมถึงชี้นําและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งในส่วนของการเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรแปรรูป) การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และรักษาอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการผลักดันนโยบาย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(3.1) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า
จัดทํา บูรณาการ ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562–2570)
เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร เชื่อมโยงกับวัตถุดิบทางการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมนําไปสู่
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มีความยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับเศรษฐกิจไทย
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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
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืช
กัญชงสู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
(พ.ศ.2567-2572) ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต
(3.3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
สนับสนุนนโยบาย ข้อเสนอแนะ และความเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุ ต สาหกรรม ตลอดจนกํ า หนดท่ า ที แนวทางความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมระหว่ า งประเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(3.4) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
สศอ. มีภารกิจในการให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลการเตือนภัยของอุตสาหกรรม โดยการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
การตัดสินใจ วางแผนกลยุทธ์ หรือกําหนดนโยบายของทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีส่วน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตของไทยอีกด้วย
2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย
(1.1) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทํางานตามหลักการทํางาน
ที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและ
มีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอํานวยความสะดวก
ด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชํานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทํางาน
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สศอ. มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับทักษะบุคลากร เพื่อ Upskill ทักษะที่จําเป็นรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ Reskill เพื่อพัฒนา
และยกระดับทักษะการทํางานที่แรงงานมีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงยกระดับผลิตภาพแรงงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
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3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(1) เป้าหมาย
ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
- เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(2.2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(2.3) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- พั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรม และอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สศอ. มุ่ งเน้ นการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมให้ มี ความสมดุ ลของฐานทรั พยากรและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ สนับสนุนการจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่มีผลประโยชน์ร่วม
ในการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้กรอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย
(1.1) ภาครั ฐมีวั ฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส
(1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ นศู นย์ ก ลาง ตลอดสนองความต้ อ งการ และ
ให้บริหารอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการบริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า นการนํ า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
- ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ในทุกระดับ
(2.3) ภาครัฐมีความทันสมัย
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
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(2.4) บุ คลากรภาครั ฐเป็ นคนดี และเก่ ง ยึ ดหลั กคุ ณธรรม จริ ยธรรม มี จิ ตสํ านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
(2.5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(3.1) สศอ. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกัน นําไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อพัฒนา
องค์กรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.2) แผนงานโครงการของ สศอ. ได้ กํ า หนดให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ แผน
ระดับชาติทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน เพื่อทบทวนการดําเนินงานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กําหนด
(3.3) สศอ. มีการปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สําหรับเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์การ
รวมทั้งได้มีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม KM Smart Sharing อย่างต่อเนื่อง
(3.4) ส่วนของการพัฒนาบุคลากรมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าทั้งในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย 1. การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาค
การบริการเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. ในฐานะหน่ ว ยงานจั ด ทํ า แผน มาตรการ และเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งจําเป็นต้องให้ความสําคัญในทุกประเด็น โดยครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรากฐาน
ของอุตสาหกรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม ทั้งด้านบุคลากร นวัตกรรม
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งผลักดันให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น ในขณะเดียวกัน
ต้องพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรม
ในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่
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(1.2) แผนย่อย
แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ
 แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหาร
ชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
ทั้งระบบอย่างครบวงจร
- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า
และเชื่ อ มโยงกั บอุ ต สาหกรรมเกษตรชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุ ตสาหกรรมแปรรู ปชี วมวล
เทคโนโลยี ชี ว ภาพด้ า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ตลอดจนพั ฒ นา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
- สร้า งและพัฒนาผู้ป ระกอบการด้ านเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนากําลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุน
การขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ
 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
ผ่านมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 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 เพื่อสร้างปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมชีวภาพเกิดขึ้นได้
(2) มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ โดยให้ความสําคัญแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรเป็นอย่างสูง
รวมทั้งกิจการที่จะส่งผลให้มีการพัฒนาต่อเนื่องกับภาคเกษตร (3) มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ โดยในระยะแรก
จะเป็นการกระตุ้นตลาดภายใน สร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้ และสร้างทักษะให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้า และ (4) มาตรการ
สร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE)
แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
 แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ควบคู่ ไปกั บอุ ตสาหกรรมที่เ กี่ยวเนื่องอื่น ๆ ในห่ วงโซ่มูลค่า เช่น อุ ตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น
- ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทาง
การแพทย์ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการให้บริก ารด้า นสุขภาพ เช่ น การแพทย์ ทางไกลและการแพทย์แม่ นยํา
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทําฐานข้อมูล
ที่จําเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ
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- ส่ ง เสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ ทันสมัย มีคุ ณ ค่า
และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยส่งเสริมการนําผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่ ว ยงานขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน (NQI) สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ เสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการผลิตของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการเข้าถึงตลาดของเครื่องมือ
แพทย์ทั้งในและต่างประเทศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)
แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
 แนวทางการพัฒนา
- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและ
สร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่า
ระดับโลกการจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทําธุรกิจใหม่ในอนาคต
- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ
ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริม
การนําบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ตลอดจนกําหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและ
บริ ก ารเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกเพื่ อ ผลั ก ดั น การขั บเคลื่ อน
อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : อุ ตสาหกรรมและบริ ก ารเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

8

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่วยงานได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีแผนในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติและดิจิทัล
รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ และดิจิทัล และปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart Electronics) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565-2570)
แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งจากการพัฒนาระบบคมนาคม
 แนวทางการพัฒนา
- ผลั ก ดั น การเปลี่ ย นผ่ า นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ทั้ ง ระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ โดยจัดทําแนวทางการพัฒนา
ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่สําคัญของโลกเพื่อเตรียม
ความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ระบบรางพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานโดยการสนั บ สนุ น ให้ มีก ารจั ด ตั้ ง นิ ค มศู นย์ ซ่ อ มบํ า รุ ง อากาศยานที่ ไ ด้ ม าตรฐานและเป็ น ที่ ย อมรั บ
ในระดั บ สากลการกํ า หนดมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ส ามารถจู ง ใจให้ ผู้ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศเข้ า มาตั้ ง ฐาน
การผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
การบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว
- สนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางและมาตรฐานด้านระบบราง
ของประเทศเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งกําหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งจะนําไปสู่ความปลอดภัย
ในการให้บริการและบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการและเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต
 เป้าหมายของแผนย่อย :
1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
2. ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายได้ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยได้ดําเนินการศึกษาและจัดทําศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมซ่อม
บํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน นอกจากนี้แผนแม่บทย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า โดยต่อยอดจากที่ไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์ที่สําคัญของโลก อย่างไรก็ตามเนื่องจากตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทย่อย ประกอบด้วย (1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศยาน และ (2) ประเทศไทย
มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ความเกี่ยวข้องของยานยนต์ไฟฟ้าจึงจัดอยู่ในระดับสนับสนุนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเพื่อเป็นกลไกเร่งรัดและ

9

ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ าให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมโดย อก. และ สศอ.เป็นฝ่ าย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ โดยมี ก ารขั บ เคลื่ อ นมาตรการที่ สํา คั ญ คื อ การกํ า หนดเป้ า หมาย และ แนวทาง
การดําเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรฐานการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
- กํ าหนดให้ มีก ารทําการคาดการณ์ เทคโนโลยี ใ นอนาคต ทั้ง ใน
ภาพรวมและรายสาขาสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการทํางานของทั้ง
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขา
ของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากําลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศ
ที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนําเข้าบุคลากร
ที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริม
ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ
 เป้าหมายของแผนย่อย :
1. แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้าน
ความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. อยู่ ร ะหว่า งการจั ดทํา (ร่ าง) แผนปฏิ บัติ การด้ านการเพิ่ม
ผลิ ต ภาพการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม (พ.ศ.2567-2572) สํ า หรั บ เป็ น กรอบในการพั ฒ นาผลิ ต ภาพ เพื่ อ ส้ ร าง
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ สศอ. ยังมีการขับเคลื่อนนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์
และติดตามประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม รวมถึงดําเนินงานในส่วนสนับสนุน
ให้ ประเทศไทยมีค วามสามารถในการแข่ง ขั นด้ านดิ จิทัล ในด้ า นความพร้ อ มในอนาคต ใน 3 ส่ว นหลั ก ได้แ ก่
(1) ผลักดันการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาไปสู่
Digital Government (2) การจัดทําดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ผลิตภาพอุตสาหกรรม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเอง และ (3) การพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่สําหรั บการวิเคราะห์ ข้อ มู ลเพื่อนํ ามาประกอบการจัด ทํานโยบายและมาตรการต่ าง ๆ ที่ เหมาะสม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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(2) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : การต่างประเทศมีเอกภาพทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง
มาตรการ และกําหนดท่าทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ ดําเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญา พิธีสาร
ข้อตกลง มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและร่วมพิจารณากําหนดข้อตกลงระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศและที่เกี่ยวข้อง
(2.2) แผนย่อย
แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของนวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยและให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่
แข่งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ
อาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
- เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และ
ภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและ
สนับสนุนการแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศพร้อมทั้ง
พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทย
ในด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง
 เป้าหมายของแผนย่อย :
1. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ
และความเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
2. ประเทศไทยเป็ น หุ้ นส่ ว นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กั บ ต่ า งประเทศ
เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. ดํ า เนิ น การผลั ก ดั น นโยบายเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง
ในการจัดทําและผลักดันกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือด้านต่าง ๆ
และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและอนุภมู ิภาค
แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการบริหารจัดการและดําเนินงานด้านการต่างประเทศ
ของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
- นํ า เทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การต่ างประเทศในทุกมิติและทุก ระดั บ เพื่อ ให้ส ามารถรองรับกับสถานการณ์ต่า ง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอก
ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
- พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ
และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
- ใช้ ป ระโยชน์จ ากกลไกการประชุ ม ระหว่ า งหน่ ว ยราชการไทย
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการกําหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตาม
การดําเนินงานที่ผา่ นมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการ
ในต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ
- เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศรวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่
ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ
 เป้าหมายของแผน : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. ได้บูรณาการกับภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ในภาคอุ ตสาหกรรม รวมถึง สถาบั นที่มีค วามเชี่ ยวชาญ เพื่อ ศึ กษา/หารือแนวทางและบทบาทของหน่วยงาน
ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(3) ประเด็นที่ 3 การเกษตร
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่ ว ยงานมี ส่ ว นขั บ เคลื่ อ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยการต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ มีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการเข้าถึงมาตรฐาน
การผลิต เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึ้น
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(3.2) แผนย่อย
แผนย่อยเกษตรแปรรูป
 แนวทางการพัฒนา
- ส่ง เสริมการพัฒ นาและใช้ วั ต ถุ ดิบ และผลิ ตผลทางการเกษตร
ที่ เ ชื่ อ มโยงไปสู่ ก ระบวนการแปรรู ป ในอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการแปรรู ป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
- ส่ ง เสริ ม การแปรรู ป โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูล ค่า
ในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่า
เฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
-สนั บ สนุ น การนํ า เทคโนโลยี นวั ต กรรมสมั ย ใหม่ ม าใช้ ใ น
กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
 เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่วยงานขับเคลื่อนการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562-2570) เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย นําไปสู่
การบริโภคในประเทศและส่งออก ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร
และอาหาร รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Global
Supply Chain
(4) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย :
1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
2. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่วยงานมีส่วนสนับสนุนในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของพื้ น ที่ ใ ห้เ อื้ อ ต่ อ การค้า การลงทุน เพื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น ภายในประเทศ โดยการจั ด ทํ า แผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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(4.2) แผนย่อย
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุน
ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้สิท ธิประโยชน์ทั้งทางด้ านภาษีและมิใ ช่ ภาษี เพื่อจู งใจให้ เกิดการลงทุน
เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่
และพัฒนาด่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผ่านแดน
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของพื้ น ที่ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ การค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว และเป็ น พื้ น ที่ ห ลั ก
ในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน
ให้มีความพร้อมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ โดยศึกษากฎหมาย
และกฎระเบี ย บที่ มีอ ยู่ เ พื่ อ ปรั บ ปรุง และจั ด ทํ า ข้ อ เสนอกฎหมายและกฎระเบี ย บ และจั ด ทํ า ระบบฐานข้อ มูล
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน
รวมทั้งส่งเสริมและอํ านวยความสะดวกในการลงทุนในอุ ตสาหกรรมและบริ การเป้ าหมาย และนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่
- พั ฒนาระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมและการรั กษาพื้ นที่ สี เขี ยว
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวในเมือง
- เสริ มสร้ างความสามารถของวิ ส าหกิ จชุ มชน และภาคเอกชน
ในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต
 เป้าหมายของแผนย่อย :
1. การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
2. การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่วยงานได้มีส่วนในการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ โดยเสนอผ่ านคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ คณะอนุ กรรมการด้ านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
(5) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบาย ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับทักษะบุคลากร
รวมถึงยกระดับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
(5.2) แผนย่อย
แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
 แนวทางการพัฒนา
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานฝี มื อ ให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทํางาน
และสร้างงาน
 เป้าหมายของแผนย่อย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต
มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. ให้ความสําคัญกับการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการยกระดับทักษะบุคลากร เพื่อ Upskill หรือ Reskill ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
(6) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สศอ. ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบาย ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักการของ BCG Model เพื่อให้ภาคการผลิตมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
(6.2) แผนย่อย
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกําหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจํากัดการใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์
และอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อน
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต
เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และ
การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
15

 เป้าหมายของแผนย่อย : การบริโภคและการผลิตของประเทศ
มีความยั่งยืนสูงขึ้น

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่ ว ยงานได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นแปลงการผลิ ต
ของภาคอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าให้มีมูลค่าสูงจากการประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าจากการแปรสภาพ
เพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) และการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสีย
น้อยที่สุด (Zero-Waste) ตลอดจนลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน
(7) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
หน่วยงานให้ความสําคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล โดยพัฒนาระบบ
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งการรวมข้อมูลเป็นฐานเดียว เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการบริการภาครัฐ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(7.2) แผนย่อย
แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒนา
- พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการ
เชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นการนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจํากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
- ปรั บวิ ธี ก ารทํ า งานจาก “การทํ า งานตามภารกิ จ ที่ ก ฎหมาย
กําหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางานบนระบบดิจิทัล
ทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนา
บริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชน ภาคธุ รกิ จ และผู้ใช้ บริการ และเปิ ดโอกาสให้เ สนอความเห็นต่อ การดํ าเนินงานของภาครัฐได้
อย่างสะดวกทันสถานการณ์
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 เป้าหมายของแผนย่ อย : งานบริการภาครัฐที่ปรั บเปลี่ย นเป็ น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน โดยการรวมข้อมูลเป็นแบบฟอร์มเดียวในการแจ้งข้อมูลการประกอบการกิจการโรงงาน
รายเดือนและรายปี (ร.ง. 8/ ร.ง.9) รวมถึงการพัฒนาให้สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบดิจิทัล (https://isingleform.go.th)
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
-พั ฒ นาหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ เ ป็ น “ภาครั ฐ ทั น สมั ย เปิ ด กว้ า ง
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนําข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทํางานและข้อมูล
ระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้
ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-กํ า หนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การที่ ตั้ ง อยู่ บ นข้ อ มู ล และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนําองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
-ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้
ในทุ ก มิ ติ ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารแบบราชการและวางกฎเกณฑ์ ม าตรฐานกลางอย่ า งตายตั ว
มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ําซ้อนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ
โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เน้นทํางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็น
สํานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทํางานในเชิงรุก สามารถ
นําเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทํางาน
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : ภาครั ฐ มี ขี ด สมรรถนะสู ง เที ย บเท่ า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
มี ร ะบบบริ ห ารงานที่ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลง
ของโลกยุคปัจจุบัน เช่น ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการลา ระบบการจองห้องประชุม เป็นต้น ทําให้การปฏิบัติงาน
มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ
(8) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(8.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมของบุคลากรให้มีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคต และปรับระบบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
(8.2) แผนย่อย
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา
-ส่ งเสริ มการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส
ถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม ไม่ ค ดโกง รู้ จั ก แยกแยะเรื่ อ งส่ ว นตั ว ออกจากหน้ า ที่ ก ารงาน การสร้ า งธรรมาภิ บ าล
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิ ตสํานึกและค่ านิยมในการต่ อต้ านการทุจริ ตให้แก่บุคลากรขององค์ กร
โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
-ปรั บ “ระบบ” เพื่ อ ลดจํ า นวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และ
การบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดําเนินงาน ขั้นระหว่างการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ
-ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติง าน การสร้ างมาตรฐานที่โ ปร่ ง ใสในกระบวนการบริ การของภาครั ฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอน
การดํ าเนิ นงาน การเข้ าถึ งข้อ มู ล รวมถึ งข้อมูล การจัดซื้ อจั ดจ้า งและการใช้งบประมาณของหน่ วยงานภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมการเข้า ถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจั ดการ
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ของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ ง รวมถึง การมี กลไกที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่ว นร่ว มในการตรวจสอบ
การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการดํา เนิน การภาครั ฐ เพื่อ บูร ณาการการทํ า งานของรัฐและประชาชน รวมถึ ง ส่ง เสริ ม
สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผูใ้ ห้เบาะแส
 เป้าหมายของแผนย่อย : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พัฒนาเครื่องมือ
เพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ ง ในส่ ว นของการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภาครั ฐ ทั้ ง ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
2.2.3 แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
(1) ด้าน เศรษฐกิจ
(1.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
ประเด็นการปฏิรูป : เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร
และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG
(1.2) เป้าหมายกิจกรรม: มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ
และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(2.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
ประเด็ น การปฏิ รู ป : พั ฒ นาข้ อ มู ล ภาครั ฐ ให้ พ ร้ อ มสํ า หรั บ การใช้
ประโยชน์ ช่ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายการดํ า เนิ น งาน การกํ า กั บ ติ ด ตาม การบริ ห ารจั ด การ และ
การบริการภาครัฐเป็นไปบนพื้นฐานของข้อมูล
(2.2) เป้าหมายกิจกรรม:
(2.2.1) ประชาชนได้ รั บ การดู แ ล เข้ า ถึ ง และได้ รั บ บริ ก ารรวมถึ ง
ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล สํ า คั ญ ของภาครั ฐ ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยสะดวก รวดเร็ ว เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย และตรงตามความจํ า เป็ น
ทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
(2.2.2) ภาครั ฐ พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รขี ด สมรรถนะสู ง เที ย บเท่ า
มาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ
เป็นพลวัตในยุ คชี วิ ต วิถีใ หม่ (New Normal) เป็ นภาครั ฐเพื่ อประชาชนและขั บ เคลื่ อนโดยความต้ อ งการและ
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนสังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง
2.2.4 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(1) วัตถุประสงค์
(1.1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
(1.2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
(1.3) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่
(1.4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน
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(1.5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
(2) เป้าหมายรวม
เป้าหมายรวมที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
เป้าหมายรวมที่ 2 การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่
เป้าหมายรวมที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
เป้าหมายรวมที่ 4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน
เป้าหมายรวมที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
(3) ยุทธศาสตร์
(3.1) หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง
 เป้าหมายระดับ ยุท ธศาสตร์ : มู ลค่ าเพิ่มของสิ นค้ าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปสูงขึ้น
 แนวทางการพัฒนา
-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิด
การยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
-การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
(3.2) หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :
-การสร้ างอุ ปสงค์ ของรถยนต์ ไฟฟ้ าประเภทต่ าง ๆ เพื่ อการใช้
ในประเทศและส่งออก
-ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
และมีการลงทุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญภายในประเทศ
-การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
 แนวทางการพัฒนา
-การส่งเสริมให้ผู้ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศปรับเปลี่ยนมา
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
-การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า
-การกําหนดเป้าหมาย/แผน และดําเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ 5 ปี
-การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุน
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่และชิ้นส่วนสําคัญ
-มาตรการสําหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
-การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ
-โครงสร้ างพื้ นฐานด้ านพลังงานที่มีค วามพร้ อมรองรั บปริมาณ
การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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-การปรับปรุงและจัดทํากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อกับการเติบโต
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และให้ความสําคัญกับการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน
-การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
-มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย
(3.3) หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :
1. ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและ
บริการสุขภาพ
2. องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพเอื้อต่อ
การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการทางสุขภาพ
 แนวทางการพัฒนา
- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
(3.4) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง
โลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :
1. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมภิ าค
2. ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค
 แนวทางการพัฒนา
- การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่
(3.5) หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ที่สําคัญของโลก
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :
1. การส่ ง ออกของอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
2. มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 แนวทางการพัฒนา
- การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล
- การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้
- พั ฒ นาระบบนิ เ วศเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
(3.6) หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ํา
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :
1. การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างมูลค่าและรายได้
2. สังคมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษลดลง
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 แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ํา
- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ํา
(3.7) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : กําลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต
 แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
(3.8) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :
1. การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
2. ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว
 แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก

และประหยัด
- การปรั บเปลี่ ยนการบริ หารจั ดการและโครงสร้ างของภาครัฐให้
ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (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)
มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570

22

ส่วนที่ 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน
3.1.2 พันธกิจ
1) จัดทํา บูรณาการ ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
2) จัดทํา เชื่อมโยง บูรณาการ และให้บริการข้อมูล การชี้นําและการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้
3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โดยมีอํานาจหน้าที่ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560) ดังนี้
1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2) เสนอแนะนโยบาย กํ า หนดท่ า ที แนวทางความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3) ศึ กษา วิ เคราะห์ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้ อมู ลพื้ นฐานในการกําหนด
นโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4) วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5) ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6) กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
จัดทําดัชนีอุตสาหกรรม และทําหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3.1.3 ค่านิยม
A S I A “รั บผิ ดชอบในหน้า ที่ เสนอแนะอย่า งสร้ างสรรค์ มีความซื่ อสั ตย์ สุจ ริ ต
มุ่งผลสัมฤทธิ์”
A = Accountability ความรับผิดชอบ ได้แก่ ทํางานตามหน้าที่รับผิดชอบในความ
เป็นข้าราชการฯ ทํางานตามหน้าที่รับผิดชอบจนสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลาอย่างมี
คุณภาพ ตรงต่อเวลา เป็นต้น
S = Suggestion การเสนอแนะ ได้แ ก่ อย่า นิ่ ง ดูดายในเรื่องที่สมควรเสนอแนะ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ทุกอย่างดีขึ้น เสนอแนะด้วยความหวังดี และทัศนคติ
เชิงบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งมั่น ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
I = Integrity ความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น
A = Achievement Motivation ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย
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3.1.4 วั ฒนธรรมองค์ กร : ยึดหลักวิชาการ บู รณาการรอบด้ าน ปฏิ บัติ งานสร้ างสรรค์
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
3.2 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
1) เป้ า หมาย : มี น โยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้ า นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
1. จํานวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง
117
117
117
117
117
แผน และมาตรการด้ า นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า (เรื่อง)
2. ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ บ ริ ห าร อก.
80
80
80
85
85
ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
80
80
80
85
85
ที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/
มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/
รายงานการศึกษาโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ.
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน มาตรการ และกําหนดท่าทีด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม ทั้งในระดับภาพรวม รายสาขา เชิงพื้นที่ และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศรองรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
4.1) แผนงาน : การกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
- การกําหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
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3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
1) เป้าหมาย : ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
1. รายงานผลการดําเนินงาน มาตรการ
5
6
6
6
6
แผนปฏิบัติการด้าน.. ต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า (สาขาอุตสาหกรรมต่อปี)
2. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ
80
80
80
85
85
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
(Implement) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
10
10
10
10
10
มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
4. แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพ
5
5
5
7
7
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
5. การออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการ
4,300
4,300
4,300
4,300
4,300
พัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า (ป้าย)
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) ผลักดัน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แนวทาง แผน และ
มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกขับเคลื่อนระดับชาติ/ระดับกระทรวง เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3.2) สร้างเครือข่ายและบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
4.1) แผนงาน : กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
- คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน / เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม
- การติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงนโยบายแผน และ
มาตรการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี
- โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม ข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
4.2) แผนงาน : การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพสู่ความยั่งยืน
- โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร
- โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ
อิเล็กทรอนิส์อัจฉริยะ
- โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่
- โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
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3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัย
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1) เป้าหมาย: มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย
ที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
1. จํานวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูล
5,000
5,200
5,200
5,500
5,500
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า (พันครั้ง)
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
80
82
84
86
88
ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
3. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัย
80
82
84
86
88
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ)
4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม /
250
250
253
253
255
บทวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ /
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม /
รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูล
อัจฉริยะ (เรื่อง)
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและผลักดัน
การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2) พัฒนากระบวนการ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
4.1) แผนงาน : การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
- การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
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3.2.4 แผนปฏิบั ติราชการ เรื่อ ง สร้างความเข้มแข็ง สู่ การเป็น องค์ ก รที่เ ป็ นเลิศ ด้ าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1) เป้ า หมาย : ยกระดั บ สมรรถนะขององค์ กรให้ มีค วามทั น สมั ย ด้ ว ยดิ จิทัล
สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและ
92
92
93
94
95
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA)
ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
2. คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงาน
410
420
430
440
450
ภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
70
70
70
70
70
ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
70
71
72
74
75
ความพอใจในงาน และความผูกพัน
ต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และสร้างสุขภาวะ
ภายในองค์กร
3.2) ส่ง เสริมการปรับเปลี่ ยนและสร้างนวั ตกรรมรองรับการปฏิบัติงานที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3.3) บริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
4.1) แผนงาน : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
- การบริหารจัดการองค์กร
4.2) แผนงาน : การพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเทคโนโลยี แ ละ
การสื่อสารขององค์กรรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
- การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้า นดิจิ ทั ลสํ าหรับ ยกระดั บ
การบริหารจัดการภาครัฐ
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566-2570)
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 1,869.86 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งเงิน*
เงินกู้
เงินงบประมาณ
เงินรายได้ของ
อื่นๆ
แผ่นดิน
หน่วยงาน
ในประเทศ ต่างประเทศ
1,869.86
3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัตริ าชการ
1) เรื่อง กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม
สู่ความยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

ปี 2566
5.40
-

ปี 2567
29.00
-

ปี 2568
24.00
-

ปี 2569
14.00
-

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2570 วงเงินรวม
24.00
96.40
-

2) เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

ปี 2566
59.01
-

ปี 2567
296.00
-

ปี 2568
286.00
-

ปี 2569
233.00
-

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2570 วงเงินรวม
223.00 1,097.01
-

3) เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
หน่วย : ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 วงเงินรวม
เงินงบประมาณแผ่นดิน
44.39 131.00 141.00 131.00 131.00
578.39
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ
-
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แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

4) เรื่อง สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 วงเงินรวม
14.05
21.00
21.00
21.00
21.00
98.05
-
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ภาคผนวก ก.
โครงการที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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โครงการทีบ่ รรจุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ลาดับ
ที่

งบประมาณการดาเนินงาน (ล้านบาท)
ชือ่ แผนงาน/โครงการสาคัญ

แผนปฏิบัติราชการที่ 1 กาหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
(1) การกาหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
การกาหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม
1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565-2570)
2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชง
สู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2566-2570)
3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)
4 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านสับปะรด ปี 2566-2570

2566

2567

2568

2569

2570

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท (หลัก)

แผนแม่บท (รอง)

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

122.86 477.00 472.00 399.00 399.00
5.40 29.00 24.00 14.00 24.00
5.40

29.00

24.00

14.00

24.00

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

8 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... ของแผนงาน
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
9 การจัดทา MOU ความร่วมมือโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
2 การต่างประเทศ

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

10 การจัดทา MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง
ไทยกับสาธารณรัฐตุรกี

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2 การต่างประเทศ

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเพิม่ ผลิตภาพ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2567-2572)
6 การทบทวนตัวชี้วดั ในแต่ละระดับ เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
7 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... ของ สศอ.

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)

3 การเกษตร

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

5. ด้านเศรษฐกิจ

18. การเติบโตอย่างยัง่ ยืน 5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 6

กร.1

หมุดหมายที่ 1

กร.2

หมุดหมายที่ 4

กร.1

หมุดหมายที่ 1

กร.2

หมุดหมายที่ 12

กม.
กม.
กม.

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1, 3, 4,
6, 10 และ 12
หมุดหมายที่ 5

กม.
กท.

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 5

กท.
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2566

2567

2568

2569

ความสอดคล้อง

2570

11 การประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพือ่
รองรับอุตสาหกรรมทีม่ ีศักยภาพมุง่ สูอุตสาหกรรม 4.0
12 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
แนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) สู่การพัฒนาใน
ระดับพืน้ ที่กลุ่มจังหวัด
13 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนแม่บทและแผนขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค
14 ค่าใช้จา่ ยในการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ (Parts Transformation)
(ชื่อเดิม : การจัดทายุทธศาสตร์การปรับตัวของห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
และยานยนต์อัตโนมัต)ิ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตาม
แผนการบรรเทาผลกระทบผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
15 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนและขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมในระดับทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคยุโรป
16 ค่าใช้จา่ ยในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านความ
มั่นคงทางอาหารในสาขาเกษตรแปรรูป
เพือ่ เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทยกับภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประเทศหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนา
- ระยะที่ 1 พัฒนาสายผลิตและความมั่นคงทางอาหาร
- ระยะที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมของเครือข่ายการผลิตไปสู่การ
เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
17 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจทิ ัลและเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่กับสาธารณรัฐเกาหลีเพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถ
SMEs ภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0

ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

5.40

29.00

2.20

24.00

14.00

10.00

15.00
3.20

4.00

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

แผนแม่บท (หลัก)
2 การต่างประเทศ

แผนแม่บท (รอง)
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

แผนการปฏิรปู
ประเทศ
5. ด้านเศรษฐกิจ

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)
หมุดหมายที่ 5
กท.

24.00
10.00 5. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
4.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

18. การเติบโตอย่างยัง่ ยืน 4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 10

กม.

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 5

กม.

หมุดหมายที่ 3

กร.1

5.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2. การต่างประเทศ

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 5

กท.

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 5

กท.

5.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2. การต่างประเทศ

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 5

กท.

2. การต่างประเทศ
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ลาดับ
ที่

งบประมาณการดาเนินงาน (ล้านบาท)
ชือ่ แผนงาน/โครงการสาคัญ

แผนปฏิบัติราชการที่ 2 ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
(1) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทางาน / เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน มาตรการการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพรวม
1 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)
2 คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
3 คณะทางานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0
และ S – curve) (ผศอ. และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานคณะทางานร่วม) ภายใต้คณะกรรมการ
อานวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ปกอ. และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ
ร่วม)
4 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG
Model)
5 คณะกรรมการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
6 คณะทางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC Humen
Resources Development Working Group : HRDWG)
การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
7 คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (คาสั่งสานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 38/2563 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2563) การเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

2566

2567

2568

2569

2570

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท (หลัก)

แผนแม่บท (รอง)

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)

59.01 296.00 286.00 233.00 223.00
4.50

10.00

10.00

10.00

10.00
ทุกกอง

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

5. ด้านเศรษฐกิจ
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมุดหมายที่1, 3-8,
10, 12-13
หมุดหมายที่ 5

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การต่างประเทศ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

กม.
กม.

5. การสร้างการเติบโต
18. การเติบโตอย่างยัง่ ยืน 4. อุตสาหกรรรมและ
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
บริการแห่งอนาคต
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านการสร้าง
4. อุตสาหกรรรมและ
ความสามารถในการแข่งขัน บริการแห่งอนาคต
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

กม.

11. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 10

กม./ กร.2

กม.

หมุดหมายที่ 5, 12

กม.

หมุดหมายที่ 3

กร.1
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2566

2567

2568

2569

2570

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

8 คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วน (คาสั่งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่
1/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564)
การเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
9 คณะทางานศึกษาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย
อย่างยัง่ ยืน
10 คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Steering Committee)
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
11 คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์
และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence: CoRE)
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

12 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัติภูมิภาค (Regional CoRE Subcommittee) (คาสั่ง อก.
ปกอ. ลงนามเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64)
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
13 คณะทางานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นและอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. ....
14 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
15 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด
16 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ
17 คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
18 คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสาปะหลัง

แผนแม่บท (หลัก)

แผนแม่บท (รอง)

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)
หมุดหมายที่ 3
กร.1

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 6

กร.1

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 6

กร.1

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 6

กร.1

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

กร.1

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

34

ลาดับ
ที่

งบประมาณการดาเนินงาน (ล้านบาท)
ชือ่ แผนงาน/โครงการสาคัญ

19 คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืช
กัญชงสู่เชิงพาณิชย์
20 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
21 คณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ
22 คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
23 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา
ระยะ 20 ปี
การติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงนโยบาย แผน และ
มาตรการทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี
24 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย
(พ.ศ. 2561-2570)
25 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562-2570)
26 มาตรการและแนวทางการเพิม่ มูลค่าปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
27 การขับเคลื่อนมาตรการหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
28 การขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
29 การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ (Green Tax Expense)
30 การอนุมัติใบรับรองผลิตภัณฑ์ยอ่ ยสลายได้ทางชีวภาพ
31 การอนุมัติ Eco Sticker ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
32 การติดตามและประเมินผล พร้อมทังจัดท้ารายงาน
การด้าเนินงานของ สศอ.

2566

2567

2568

2569

2570

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท (หลัก)

แผนแม่บท (รอง)

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
3 การเกษตร

3 การเกษตร

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต
4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

แผนการปฏิรปู
ประเทศ
5. ด้านเศรษฐกิจ

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)
หมุดหมายที่ 1
กร.2
หมุดหมายที่ 4

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1, 4

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1, 4

กร.2

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

หมุดหมายที่ 6

กร.1

หมุดหมายที่ 3

กร.1

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.1

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.1
กร.1
กม.
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ลาดับ
ที่

งบประมาณการดาเนินงาน (ล้านบาท)
ชือ่ แผนงาน/โครงการสาคัญ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพือ่
รองรับอุตสาหกรรมทีม่ ีศักยภาพมุง่ สูอุตสาหกรรม 4.0
33 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผลและจัดท้า
ตัวชีวัดในระดับปฏิบัติการสู่การประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงมหภาค (ชื่อเดิม โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต)
(2) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพสู่ความยั่งยืน
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรม
อาหาร
34 ค่าใช้จา่ ยในการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหาร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ ระบบอัตโนมัติ
และอิเล็กทรอนิส์อัจฉริยะ
35 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติเพือ่
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

ความสอดคล้อง

2566

2567

2568

2569

2570

ยุทธศาสตร์ชาติ

4.50

10.00

10.00

10.00

10.00

4.50

10.00

10.00

10.00

10.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บท (หลัก)

แผนแม่บท (รอง)

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1, 3, 4,
6, 10, 12 และ 13

กม.

34.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
0.00

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

3 การเกษตร

5. ด้านเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 1

กร.2

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 6

กร.1

10.00 10.00 10.00
2. ด้านการสร้าง
36 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาต้นแบบ เทคโนโลยี และบุคลากรของระบบ
การผลิตด้วยนวัตกรรม IoT และระบบ AI เพือ่ เพิม่ ศักยภาพสินค้า
ความสามารถในการแข่งขัน
Smart Electronics
2. ด้านการสร้าง
37 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทา Technology Roadmap ของอุตสาหกรรม
10.00
Smart Electronics
ความสามารถในการแข่งขัน
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยาน
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
ยนต์สมัยใหม่
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 2. ด้านการสร้าง
38 ค่าใช้จา่ ยในการปรับระบบการดาเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตาม
มาตรฐานสากล (Eco Sticker)
ความสามารถในการแข่งขัน
โครงการยกระดับผลิตภาพเพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 10.00 175.00 175.00 175.00 175.00
ภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
80.00 80.00 80.00 80.00 2. ด้านการสร้าง
39 ค่าใช้จา่ ยในการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ความสามารถในการแข่งขัน

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

11 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอด
ช่วงชีวติ
11 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอด
ช่วงชีวติ

หมุดหมายที่ 6

กร.1

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 6

กร.1

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 3, 13

กร.1

หมุหมายที่ 12

กม.

54.51 286.00 276.00 223.00 213.00
17.20 34.00 34.00 34.00 34.00
17.20

34.00

34.00

34.00

23.31

73.00

63.00

10.00

23.31

53.00

53.00

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

11 การพัฒนาศักยภาพ 5. ด้านเศรษฐกิจ
คนตลอด
ช่วงชีวติ

36

ลาดับ
ที่

งบประมาณการดาเนินงาน (ล้านบาท)
ชือ่ แผนงาน/โครงการสาคัญ

40 ค่าใช้จา่ ยในการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
BCG (BCG Model)
แผนปฏิบัติราชการที่ 3 ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและระบบ
เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(1) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัย
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
1 โครงการ Intelligence Unit

2566

2567

2568

2569

10.00

95.00

95.00

95.00

ความสอดคล้อง

2570

ยุทธศาสตร์ชาติ

95.00 5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
44.39 131.00 141.00 131.00 131.00

แผนแม่บท (หลัก)

แผนแม่บท (รอง)

18. การเติบโตอย่างยัง่ ยืน 4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

แผนการปฏิรปู
ประเทศ
5. ด้านเศรษฐกิจ

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)
หมุดหมายที่ 10
กม.

44.39 131.00 141.00 131.00 131.00
2.30

5.00

5.00

5.00

5.00

2.30

5.00

5.00

5.00

5.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2 การจัดทาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน/
รายไตรมาส/ รายปี และการคาดการณ์ GDP ภาคอุตสาหกรรม

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การจัดทาบทวิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4 การจัดทากรอบสารวจข้อมูลเพือ่ การจัดทาดัชนีอุตสาหกรรม
สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และรองรับการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันและอนาคต
5 การจัดทาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

6 การจัดทาสถิติอุตสาหกรรม

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

7 การจัดทาดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของไทย (PMI) ราย
เดือน

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. อุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 13

กว.

หมุดหมายที่ 13

กว.

หมุดหมายที่ 13

กว.

หมุดหมายที่ 13

กส.

หมุดหมายที่ 13

กส.

หมุดหมายที่ 13

กส.

หมุดหมายที่ 13

กส.

37

ลาดับ
ที่

งบประมาณการดาเนินงาน (ล้านบาท)
ชือ่ แผนงาน/โครงการสาคัญ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพือ่
รองรับอุตสาหกรรมทีม่ ีศักยภาพมุง่ สูอุตสาหกรรม 4.0
8 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ข้อมูล
เชิงลึกอุตสาหกรรม

2566

2568

2569

2570

ยุทธศาสตร์ชาติ

18.00

2.16

11 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแบบจาลองด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75.00

75.00

75.00

75.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

12.00

12.00

12.00

12.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

5.00

5.00

5.00

5.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

5.00

5.00

5.00

5.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

12 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพือ่ การให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจทิ ัล
ต่อสาธารณะตามกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
13 ค่าใช้จา่ ยในการสารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล
เพือ่ จัดทาสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน

10.00

12.00

12.00

12.00

12.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

7.93

12.00

12.00

12.00

12.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

14 ค่าใช้จา่ ยในการสารวจข้อมูลและจัดทารายงานผลิตภาพและผล
ประกอบการอุตสาหกรรม

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

15 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาดัชนีวดั ความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

แผนแม่บท (หลัก)

แผนแม่บท (รอง)

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)

42.09 126.00 136.00 126.00 126.00

9 ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาแนวทางการใช้ข้อมูลภาครัฐ
เพือ่ การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10 ค่าใช้จา่ ยในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิง
ลึกเพือ่ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

2567

ความสอดคล้อง

10.00

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

หมุดหมายที่ 13

กร.1 / กร.2
/ กม

หมุดหมายที่ 13

กส.

หมุดหมายที่ 13

กว.

หมุดหมายที่ 13

กว.

หมุดหมายที่ 13

กส.

20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

หมุดหมายที่ 13

กส.

หมุดหมายที่ 13

กส.

หมุดหมายที่ 13

กส.
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ลาดับ
ที่

งบประมาณการดาเนินงาน (ล้านบาท)
ชือ่ แผนงาน/โครงการสาคัญ

ความสอดคล้อง

2566

2567

2568

2569

2570

แผนปฏิบัติราชการที่ 4 สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรทีเ่ ป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

14.05

21.00

21.00

21.00

21.00

(1) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
การบริหารจัดการองค์กร
1 โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)

3.93
3.93
0.73

6.00
6.00
1.50

6.00
6.00
1.50

6.00
6.00
1.50

1.00

1.50

1.50

1.50

6.00
6.00
1.50 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
1.50 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
3.00 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3 การสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากร

4 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

5 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
7 การจัดทาและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

9 การสัมมนาทางวิชาการของ สศอ. (OIE Forum)

2.20

3.00

3.00

3.00

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท (หลัก)

20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนแม่บท (รอง)

21 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กพบ.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กพบ.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กบท.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กบท.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กบท.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กบท.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กปส.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กปส.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กปส.
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ลาดับ
ที่

งบประมาณการดาเนินงาน (ล้านบาท)
ชือ่ แผนงาน/โครงการสาคัญ

2566

2567

2568

2569

2570

10 การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat)

(2) การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีและ
การสื่อสารขององค์กรรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
11 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ัล สาหรับยกระดับ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท (หลัก)

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

10.13

15.00

15.00

15.00

15.00

10.13

15.00

15.00

15.00

15.00 6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนแม่บท (รอง)

แผนการปฏิรปู
ประเทศ
2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ร่างแผนพัฒนา ฯ 13 หน่วยงาน
(หมุดหมายที่)
หมุดหมายที่ 13
กปส.

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมุดหมายที่ 13

กส.
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ภาคผนวก ข.

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

41

แผนปฏิบัติราชการ 1. กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
1.1 จํานวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (เรื่อง)
คําอธิบาย :
จํ า นวนนั บ ของข้ อ เสนอความเห็ น ข้ อ เสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และ
มาตรการในส่ว นที่เกี่ ยวข้อ งกับการพั ฒนาอุ ตสาหกรรม โดยผ่ านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน หมายเหตุ : ไม่นับรวมรายงานการประชุม
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการต่อคณะรัฐมนตรี
สูตรการคํานวณ :
นับรวมจํานวนเรื่องของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน
และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. และ กท. โดยรายงานผลรายเดือน
(ทุกวันที่ 10 ของเดือน)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กร.1 / กร.2 / กม. / กท.
1.2 ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ สศอ. (ร้อยละ)
คําอธิบาย :
ความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ที่มีต่อการดําเนินงานของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง
และข้ อเสนอแนะจากผู้ บริ หาร อก. ที่มีต่อการดําเนินงานตามพั น ธกิ จที่ สํ า คั ญ
ประกอบด้วยแผนนโยบาย มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สารสนเทศและระบบ
เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ
ได้แก่ ผู้บริหาร อก.
สูตรการคํานวณ :
ระดับความเชื่อมั่นของผูบ้ ริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
ในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน /
ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน
เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมัน่ จะได้
เชื่อมั่นมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 4.50 - 5.00
เชื่อมั่นมาก
หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 3.50 - 4.49
เชื่อมั่นปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 2.50 - 3.49
ชื่อมั่นน้อย
หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 1.50 - 2.49
เชื่อมั่นน้อยที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 1.00 - 1.49
แปลงเป็นร้อยละ โดยคูณ ด้วย 20
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ประมวลผลจากการสํารวจความความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กพบ.
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนา
อุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. (ร้อยละ)
คําอธิบาย :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/
แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ
ของ สศอ. โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายการสํ า รวจ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ อก.
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
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สูตรการคํานวณ :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในแต่ละข้อ ดังนี้
มากที่สุด
= 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง
= 3 คะแนน
น้อย
= 2 คะแนน
น้อยที่สุด
= 1 คะแนน
เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้
พึงพอใจมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 4.50 - 5.00
พึงพอใจมาก
หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 3.50 - 4.49
พึงพอใจปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 2.50 - 3.49
หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 1.50 - 2.49
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
หมายถึง มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 1.00 - 1.49
ประมวลผลจากการสํารวจความความพึงพอใจ โดยรายงานผลรายปี
(ช่วงเดือนตุลาคม)
กปส.สล.

แผนปฏิบัติราชการ 2. ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
2.1 รายงานผลการดํา เนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน.. ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สาขาอุตสาหกรรมต่อปี)
คําอธิบาย :
จํานวนครั้งของการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สูตรการคํานวณ :
นับรวมจํานวนครั้งที่เข้า ครม. คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ทุกกองที่เกี่ยวข้อง
2.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) (ร้อยละ)
คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็ จของโครงการขับเคลื่อนการพั ฒนาอุ ตสาหกรรม (Implement)
ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการที่ 2 โดยวั ดจากตั วชี้ วั ดที่ เกิ ดขึ้ นจริ งเปรี ยบเที ยบกั บ
แผนการดําเนินงาน ภายในกรอบระยะเวลาของปีงบประมาณนั้นๆ (ต.ค. - ก.ย.)
ตัวชี้วดั ทีเ่ กิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม
สูตรการคํานวณ :
1. ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัดกิจกรรม

2. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรม
จํานวนกิจกรรมทัง้ หมดของโครงการ

กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)
ทุกกองที่เกี่ยวข้อง
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2.3 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
คําอธิบาย :
ประเมินผลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาผลิตภาพ
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 ความสามารถในการทํางานที่สามารถพัฒนาหรือเพิ่ม
ศักยภาพให้สูงขึ้นได้หลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานโดยให้
แรงงานมีทักษะในการทํางานกับเครื่องจักรมากขึ้น การฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อน
หรือขณะปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้อง เป็นต้น
** หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สูตรการคํานวณ :
การประเมินผลิตภาพแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยประเมินจากอัตราส่วนระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายหลังจากเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบกับ
ก่ อ นการเข้ า ร่ ว มโครงการกั บจํ า นวนแรงงานที่ เ ข้า ร่ว มโครงการ และนํ า ข้อ มู ล
การประเมินผลิตภาพแรงงานของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉลี่ย
ตามหลักการทางสถิติ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กร.1/กร.2/กม.
2.5 การออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม (ฉบับ)
คําอธิบาย :
จํานวนนับของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
สูตรการคํานวณ :
นับรวมจํานวนของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กร.1 รายงานผลรายไตรมาส (ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กร.1
แผนปฏิบัติราชการ 3. ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3.1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
คําอธิบาย :
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
รายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) และดัชนีอุตสาหกรรม
สูตรการคํานวณ :
ค่าเฉลี่ยของ (ร้อยละ) ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้แก่ PIIU IU รายสาขา (15 สาขา) และความพึงพอใจ
ของผู้เข้าใช้บริการดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค และ
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของไทย (PMI) (จากคณะกรรมการดัชนี
อุตสาหกรรม และผูใ้ ช้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์)
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

กม. รวบรวมข้ อ มู ล จาก กร.1 / กร.2 / กม. / กส./ กว. โดยรายงานรายปี
(ช่วงเดือนตุลาคม)
กร.1 / กร.2 / กม. / กส./ กว.

3.2. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
คําอธิบาย :
ระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สูตรการคํานวณ :
ระดับความเชื่อมั่นของผู้เข้าใช้บริการระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย
ประเมินจากปัจจัย ดังนี้
- การเตือนภัยได้ทันต่อเหตุการณ์
- ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูลเตือนภัย
- การรวบรวมข้อมูลเตือนภัย
- การนําข้อมูลเตือนภัยไปใช้ประโยชน์
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กว. เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระดับความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กว.
3.3. จํานวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)
คําอธิบาย :
จํานวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่
ศูนย์ข้ อมู ลอั จฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้ อมูลเชิงลึกราย
อุ ต สาหกรรม (IU รายสาขา) ดั ชนี อุ ตสาหกรรม และข้ อมู ล สถิ ติ ด้ านเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม
สูตรการคํานวณ :
นับรวมจํานวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผ่านเว็บไซต์ โดยนับรวมเป็นปีงบประมาณ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กว. / กส. รายงานผลรายเดือน
(ทุกวันที่ 10 ของเดือน)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กร.1 / กร.2 / กม. / กว. / กส.
3.4 รายงานภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม / บทวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น สํ า คั ญ / ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (ครั้ง)
คําอธิบาย :
จํานวนนับของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ
ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม รายงานเผยแพร่ ผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล
อัจฉริยะ
สูตรการคํานวณ :
นับรวมจํานวนเรื่องของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็น
สําคัญผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูล
อัจฉริยะ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กว. รายงานผลรายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กว.
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แผนปฏิบัติราชการ 4. สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
4.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน)
คําอธิบาย :
คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
สูตรการคํานวณ :
คะแนนประเมินตามหลักเกณ์ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.) กําหนด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กบท. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนสิงหาคม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กบท.
4.2 คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (คะแนน)
คําอธิบาย :
• PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณา
การ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและ
ความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
• โดยพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อยกระดับผลการ
ประเมิ นสถานะการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และผลการประเมิ น
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง
7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนําองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด
การวิ เคราะห์ และการจั ดการความรู้ หมวด 5 การมุ่ งเน้ นบุ คลากร หมวด 6
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ
แหล่งข้อมูล : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สูตรการคํานวณ :
คะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) กําหนด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กพบ. รวบรวมข้อมูลคะแนนจากการประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนมีนาคม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กพบ.
4.3 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. (คะแนน)
คําอธิบาย :
ประเมินผลจากภาพรวมของเนื้องาน / แนวนโยบาย / อุปกรณ์ / ระบบสารสนเทศ
ภายใน สศอ. ที่สามารถนํามาตอบคําถามของแบบสํารวจระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้
สูตรการคํานวณ :
คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
กําหนด ภายใต้ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 3 บริการภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทลั
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ตัวชี้วัดที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 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 :
คะแนนประเมินโดยการสํารวจแบบสอบถามจากบุคลากรของ สศอ.
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
กบท. ประมวลผลจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กบท.
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ภาคผนวก ค.
การวิเคราะห์บริบท
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ค. การวิเคราะห์บริบทของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์บริบทของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ประเมินจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพขององค์กร (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในจาก แบบจําลอง 7S’s Model (Mc Kinsey)
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจาก PESTEL Analysis เพื่อวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และนําผลการวิเคราะห์มากําหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix เพื่อกําหนดเป็น
กรอบการดําเนินงานต่อไป
1. แบบจําลอง 7S’s Model (Mc Kinsey)
1.1 โครงสร้าง (Structure) : การจัดรูปองค์กร
1.2 กลยุทธ์ (Strategy) : แผนงานที่องค์กร
1.3 ระบบ (Systems) : กระบวนการและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงาน
1.4 รูปแบบ (Styles) : รูปแบบการบริหารของผูบ้ ริหาร
1.5 บุคลากร (Staffs) : การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.6 ทักษะ (Skills) : ทักษะและสมรรถนะความสามารถ
ของบุคลากร
1.7 คุ ณ ค่ า ที่ มี ร่ ว มกั น (Shared value) : วั ฒ นธรรม
องค์กรและจริยธรรมการทํางาน
1.8
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 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
S2 - โครงสร้างองค์กรมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional Description) ที่ชัดเจน ไม่มีภารกิจ
ที่ซ้ําซ้อนกัน
กลยุทธ์ (Strategy)
S3 - มีนโยบาย แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ของรัฐบาล
และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ
S4 - มีเครือข่ายเชื่อมโยงบูรณาการ การดําเนินงานที่หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบัน สมาคม และ
สถาบันการศึกษา
S5 - มี กอช. เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับชาติ ช่วยให้การดําเนินงานทั้งในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
S6 - สศอ. ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สามารถใช้เป็น
ช่องทางรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
S7 - องค์กรมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ มีแผนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ทําให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับสู่การเป็นราชการ 4.0
ระบบการปฏิบัติงาน (System)
S8 - เป็ น หน่ วยงานที่มี ฐานข้ อ มูล ด้า นเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ (Big Data) นําไปสู่ การวิเ คราะห์
เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
S9 - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(Smart office) ได้แก่ ระบบการลา ระบบการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา ระบบการ
จองห้องประชุม และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
S10 - มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้งานง่ายและสะดวก รวมทั้งได้ข้อมูลที่มีความแม่นยํา
S11 - มีหน่วยงานเฉพาะในด้านการวิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์เตือนภัยภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
S12 - มีการกระจาย/มอบอํานาจในระดับต่าง ๆ ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและมีแนวทาง
การมอบหมายงานและสั่งการที่ชัดเจน
S13 - เน้นการสื่อสารระบบสองทาง (Two-way Communication) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
บุคลากร (Staff)
S14 - มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
S15 - บุคลากรมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถรองรับปริมาณงานที่หลากหลาย
S16 - บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อผลสัมฤทธิ์
ทักษะ (Skill)
S17 - บุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติหลายคณะ
S18 - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในหลากหลายสาขาและครอบคลุมภารกิจหลักของ
องค์ ก ร เช่ น ความสามารถด้ า นเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมระหว่ า งประเทศ เศรษฐศาสตร์ ม หภาค
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
S19 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทําให้สามารถปรับตัวได้ดีในการมุ่งสู่
รัฐบาลดิจิทัล
S20 - บุคลากรมีศักยภาพและทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ค่านิยมร่วม (Shared values)
S21 - สศอ. มีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องความโปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือปัญหา
การทุจริตในส่วนราชการ
S22 - เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง
S23 - บุคลากรในองค์กรมีมิตรไมตรี เอื้ออารีซึ่งกันและกัน
จุดอ่อน
โครงสร้างองค์กร (Structure)
W1 - ขาดหน่วยงานด้านกฎหมาย
W2 - ขาดการปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจตามการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน
W3 - ไม่มีหน่วยงานในระดับภูมิภาค ทําให้การทํางานในเชิงพื้นที่ต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
W4 - ขาดหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) โดยตรง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
สร้างมูลค่าสูงสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง
กลยุทธ์ (Strategy)
W5 - ขาดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงการ
บริการของ สศอ. อย่างทั่วถึง อีกทั้งไม่สามารถขับเคลื่อนหรือ
ต่อยอดผลการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้
W6 - ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาด ในการจําแนกและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
W7 - ผลผลิตขององค์กรขาดการสื่อสารทีย่ ังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมโยงและต่อเนื่องของกระบวนการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังขาดการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายขององค์กร
W8 - การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังมีข้อจํากัดค่อนข้างมาก
W9 - ขาดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ทั้งในเชิงนโยบายและ
ในเชิงการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะกรณีเกิดภาวะวิกฤติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน
W10 - ขาดเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ระบบการปฏิบัติงาน (System)
W11 - ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง
ไม่เพียงพอรองรับข้อมูลในอนาคต รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่เพียงพอเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้อย่างทุกที่และทุกเวลา (Real Time) โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่จําเป็นต้องทํางานที่บ้าน (Work
from Home) ระบบโทรศัพท์ internet ไม่ค่อยเสถียร ระบบป้องกันไวรัสและสแปมของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
W12 - การเข้าถึงข้อมูลภายนอกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังมีความล่าช้า ไม่ทันต่อปัจจุบัน
W13 - กระบวนการปฏิบัติงานขาดความเชื่อมโยงและต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
W14 - กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไม่สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากขาดความ
เชื่อมโยงในการกําหนดตัวชี้วัดที่ยังไม่สะท้อนมาจากผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลที่ยังไม่
สะท้อนกลับสู่การปฏิบัติงาน
W15 - ขาดความชัดเจนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและถูกต้องในส่วนของการปฏิบัติงาน
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
W16 - การวางแนวทางการเติบโตของบุคลากรในองค์กร (Career Path) ไม่ชัดเจน รวมทั้งขาดการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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W17 - ขาดระบบการถ่ายโอนงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงาน และผู้ติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดระยะเวลาการถ่ายโอนงานที่ชัดเจนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนย้ายไปสู่ตําแหน่งอื่น
W18 - บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดกลไกการรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง พร้อมรับฟัง
แนวทางการปรับปรุงตนเอง และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
W19 - การหมุนเวียนงาน (Rotate) เพื่อเรียนรู้งานใหม่ๆ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและขาดความต่อเนื่อง
W20 - การเลื่อนขั้นและเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้งและการโยกย้าย มีกระบวนการที่ไม่ชัดเจนเพียงพอและขาด
การประชาสัมพันธ์รายละเอียดในวงกว้าง
บุคลากร (Staff)
W21 - อัตรากําลังไม่เพียงพอต่อบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจในอนาคต
W22 - ขาดบุคลากรเฉพาะทาง เช่น ด้านกฎหมาย
W23 - แผนการพัฒนาบุคลากรยังไม่ถูกนํามาใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ควรมีแผนการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง
และมีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบัน
W24 - มีอัตราการหมุนเวียนของบุคลากร (Turnover Rate) สูง
ทักษะ (Skill)
W25 - การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานยังไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง
W26 - ระบบการทวนสอบทักษะที่จําเป็น และการ Reskill เพื่อให้มีทักษะนั้น ๆ ยังไม่ชัดเจน
W27 - กระบวนการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อนําไปปฏิบัติภารกิจขององค์กรยังไม่เพียงพอ
W28 - บุคลากรมีทักษะค่อนข้างจํากัด ในด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ค่านิยมร่วม (Shared values)
W29 - บุคลากรยังไม่รู้สึกคล้อยตามกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
W30 - ค่านิยมองค์กรมุ่งเน้นเพียงผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน ทําให้บุคลากรไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ควรให้ความสําคัญทั้งมิติด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและมิติด้านการสร้างความสุขภายในองค์กร โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคน การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โอกาส
ด้านการเมือง
O1 - นโยบายรัฐบาลเน้นให้มีการดําเนินงานเชิงบูรณาการมากขึ้น
O2 - ภาครัฐมีการวางแผนการดําเนินงานระยะยาว มีนโยบายรัฐที่ชัดเจน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน
แม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงวาระแห่งชาติ BCG Modelส่งผลให้การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
มีความต่อเนื่องและเกิดเสถียรภาพในเชิงนโยบาย
O3 - รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นวาระ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญ
กับมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
เป็นรูปธรรม
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ด้านเศรษฐกิจ
O4 - ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญยิ่งขึ้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทั่วโลก
O5 - จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้ภาคอุตสาหกรรม จําเป็นต้องมีข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
O6 - จากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทําให้
อุตสาหกรรมเกิดการปรับตัว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ
ด้านสังคม
O7 - อัตราการเกิดมีแนวโน้มต่ําลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ Aged Society ทําให้
ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เริ่มให้ความสนใจด้านสุขภาพ และการแพทย์มากขึ้น เป็น
โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านเทคโนโลยี
O8 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญทั้งในวิถีการดําเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน
ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ e-Commerce เติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดด การใช้ เ ทคโนโลยี ท างการเงิ น (Fin Tech)
ขยายตัวและแพร่หลายมากขึ้น และสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจํากัด
O9 - เทคโนโลยีด้าน IT มีความหลากหลาย และราคาค่อนข้างถูกลง ทําให้ต้นทุนของหน่วยงานลดลง และเป็น
โอกาสในการปรับองค์กรให้ทันสมัยเป็นไปได้มากขึ้น
O10 - แหล่งความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งที่มีและไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึงเป็นโอกาสในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้านสภาพแวดล้อม
O11 - กระแสความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามากําหนดมาตรการด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกระดับ จึงเกิด
ความร่วมมือต่างๆ เช่น COP 26, Carbon Neutral หรือโมเดลในการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น BCG Model
ส่งผลดีต่อทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของโลก และในมิติด้านเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกใน
ทางอ้ อม คื อ ภาคการผลิ ตที่ เกี่ ยวข้ องกั บ Net-Zero เช่ น ยานยนต์ ไฟฟ้ า พลั งงานหมุ นเวี ยน รวมถึ ง
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
อุปสรรค
ด้านการเมือง
T1 - ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ ทําให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง
T2 - ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ที่มีการจํากัดตามเพดานงบประมาณ (Ceiling) ของแต่ละหน่วยงาน และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
T3 - หน่วยงานส่วนใหญ่มีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์เป็นของตนเอง และอาจไม่ให้ความสําคัญกับแผนงานและกล
ยุทธ์ของส่วนราชการอื่น อีกทั้งนโยบายในการทํางานของแต่ละหน่วยงานเป็นข้อจํากัดในการทํางาน
ร่วมกัน เนื่องจากต้องยึดนโยบายในการทํางานของแต่ละหน่วยงาน
T4 - โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐยังคงมีลักษณะการดําเนินงานแบบกระจายตัว ขาดเอกภาพและการบูร
ณาการการดําเนินงานอย่างแท้จริง อีกทั้งขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนงาที่ล้าสมัย ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการดําเนินงานของรัฐ
T5 - นโยบายภาครัฐ กลไกการดําเนินงาน และการติดตามและรายงานผลการงานของภาครัฐยังคงมีความ
ซ้ําซ้อน รวมถึงการตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการหลายคณะเกินความจําเป็น ทําให้การดําเนินงาน
มีความล่าช้าและเพิ่มขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาวางนโยบาย
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ด้านเศรษฐกิจ
T6 - สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของสงครามทางการค้าการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการค้า และการเกิดโรคอุบัติใหม่
T7 - การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ การปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่า
โลกใหม่สั้นลง มีการกระจายตัวของฐานการผลิต และพึ่งพากันภายในภูมิภาคมากขึ้น
T8 - เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาอุปสงค์ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ทําให้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความผันผวน
ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก
ด้านสังคม
T9 - ข้อจํากัดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการในภาคเอกชนในการรายงานข้อมูล เพื่อนํามาวิเคราะห์
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
T10 - โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้วัยแรงงานรับภาระทางสังคมสูงขึ้น ส่งผลต่อ
ภาคอุตสาหกรรมในแง่ของปริมาณกําลังคน/แรงงานที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมน้อยลง อีกทั้งเพื่อ
เพิ่ ม รายได้ ที่ สู ง ขึ้ น จึ ง อาจออกไปสู่ ต ลาดแรงงานในต่ า งประเทศที่ ค่ า จ้ า งแรงงานสู ง กว่ า และได้ รับ
สวัสดิการดีกว่า
T11 - สังคมปัจจุบันมีความอดทนต่ํา มักอยากเห็นผลสําเร็จ/สัมฤทธิ์ทันที มากกว่าการดําเนินการตามแผนที่
ค่อยเป็นค่อยไป (อยากเห็นเป็น project ต่าง ๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการรถยนต์คันแรก ฯลฯ
มากกว่า)
T12 - ขาดความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้
มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด
T13 - ประชากรในแต่ละช่วงวัยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น ทํา
ให้กระทบต่อการสรรหาบุคลากร
T14 - สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และก่อให้เกิดแนวโน้มที่สูงขึ้นของ
อัตราการว่างงาน ความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมทั้งการเกิดอาชญากรรม
ด้านเทคโนโลยี
T15 - ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรืออาชญากรรมไซเบอร์ กําลังทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลดิจิทลั ต่าง ๆ รวมถึงการขโมยข้อมูลส่วนตัวที่นําไปสู่การโจรกรรมทางไซเบอร์ ดังนั้น
การดูแ ลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของทุ กองค์กรจึงมี ความจําเป็นเป็ นอย่างยิ่ง
ในยุคปัจจุบัน
T16 - เทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับตัวอย่างรวดเร็วตามกระแสโลก ส่งผลให้การกําหนดนโยบายสาธารณะ
อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินภารกิจ
ด้านสภาพแวดล้อม
T17 - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนรุนแรง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้
T18 - ประเทศไทยยังประสบปัญหาการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ําเสียที่ยังพบการ
ระบายน้ําเสียที่ไม่ได้รับการบําบัดที่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ํา ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฝุ่นละออง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการใช้พลังงาน
T19 - กฎ ระเบียบ กติกาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มากขึ้น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
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T20 - จิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชนและผู้ประกอบการยังไม่มากเพียงพอ จนถือได้ว่าเป็น
ค่านิยมร่วมกันในสังคม ทําให้ยังคงเป็นภาระของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกและสร้างแรงจูงใจในการร่วมกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเป็น
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 ไม่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังคงมีช่องโหว่ของกฎหมาย ที่ทําให้เกิดการแทรกแซงของอิทธิพล
ภายนอก อีกทั้งยังมีข้อจํากั ดในการบังคั บใช้ ตลอดจนการบังคับใช้อย่างไม่ เท่ าเทียมและเป็ น ธรรม
นอกจากนี้การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและอาจเป็นไปได้ยากในทาง
ปฏิบัติ
TOWS Matrix
กลยุทธ์เชิงรุก (S-O)
• สร้ า งระบบเครื อ ข่ ายกั บหน่ วยงานด้ านเศรษฐกิ จอื่ นๆ เช่ น สศค. สศก. จร. ให้ มี focal point ติ ดต่ อ
ด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น (S4:O8)
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและจัดเก็บฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียว (S8:O9)
• มุ่งเน้นการทํางานบูรณาการร่วมกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานครือข่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมและตอบสนองกับความต้องการ
ของทั้งภาครัฐและเอกชน (S4:O1)
• ใช้ กลไกขั บเคลื่ อนที่ มีอยู่ (ซึ่ ง สศอ. ทํ าหน้ าที่ เป็ นฝ่ ายเลขาฯ) เพื่ อผลั กดั นวาระสํ าคั ญด้ านการพั ฒนา
อุตสาหกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (S5:O6)
• จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้มีความ
แม่นยํา ถูกต้อง และทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (S11:O5)
• มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน (S3:O11)
กลยุทธ์การปรับปรุง (W-O)
• ประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี และระบบ IT สํ าหรั บรองรั บการทํ างานที่ เปลี่ ยนไปในปั จจุ บั นและอนาคตให้ มี
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 ให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง สามารถส่งต่อ
หรือถ่ายถอดผลการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (W7:O2)
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• สร้ างองค์ความรู้ และพั ฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นระบบ (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 ให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง สามารถส่งต่อ
หรือถ่ายถอดผลการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (W7:O2)
• สร้ างองค์ ความรู้ และพั ฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management)
(W25:O10)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T)
• ปรับรูปแบบการจัดทําโครงการแบบ Big Project ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน (S15:T11)
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่หรื อกระบวนการในการวิเคราะห์ และจั ดทําแผน มาตรการการพั ฒนา
อุตสาหกรรม (S10:T16)
• ให้ความสําคัญกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร
(S9:T15)
กลยุทธ์เชิงรับ (W-T)
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (W26:T6)
• ให้ความสําคัญกับการ Recruit คนให้ตรงกับทักษะที่จําเป็นในอนาคต (W24:T13)
• พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีความหลากหลายมากขึ้น การปรับเปลี่ยนหน้าที่ ให้บุคลากรได้เรียนรู้งานใหม่ๆ
เมื่อมีตําแหน่งตรงไหนขาดต้องการเร่งด่วน สามารถทํางานทดแทนกันได้ (W19:T13)
• สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง (W15:T22)
• สร้าง Model การให้บริการและบูรณาการกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและตอบสนองตรงตามความต้องการของภาคเอกชน (W6:T9)
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ภาคผนวก ง.
ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

