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ส่วนที่ ๑
สรุปผู้บริหาร
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่
เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากประสิทธิภาพมาเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจะทาให้
เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และโครงสร้าง
ประชากรของไทย แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคตจะให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้
เติบ โต โดยในระยะแรกจะเน้น การสร้ างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้ อมที่
เอื้ออานวยต่อการพัฒ นาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคลากร การทาวิจัยและพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ในขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาต่อ
ยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและ
สร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็น เสา
หลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นาของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาค
และระดับโลก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย ๖ แผน
ย่อย โดยสรุปดังนี้
อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พัฒนาการให้บริการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่ง เสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ
อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารทางการแพทย์ ค รบวงจร เน้ น การพั ฒ นาแบบบู ร ณาการควบคู่ กั บ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติและสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อรองรับความ
ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี
มีทักษะความชานาญ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ และ
ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อให้ ไทยเป็นศูนย์ กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผ สมผสานความ
เชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาและ
สร้ า งนวั ต กรรมทางอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ พัฒ นาผู้ ประกอบการและ

-๑-

บุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้ สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันตามระดับ ความพร้อมของผู้ ประกอบการ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่จาเป็นและส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสายการบินของประเทศ พัฒนาขี ด
ความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ตลอดจนสนับสนุนให้มี กลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และรองรับระบบคมนาคมในอนาคต
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศและสนับสนุนการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการตามระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และ
สร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโล ก
ส่ ง เสริ ม ให้ มี การลงทุ น เพื่ อสร้ างฐานการผลิ ต ของอุ ตสาหกรรมความมั่น คงในประเทศ สร้ างระบบนิเ วศ
สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ระบบนิเ วศของอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่งอนาคต สนับสนุน การเพิ่ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมและบริ การไทยตลอดห่ว งโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตส าหรับการกาหนด
ยุทธศาสตร์ สาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กาหนดแนวทางการผลิตและพัฒนา
บุคลากรโดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและ
จัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กาหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่างๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ
อย่างบูรณาการ

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๒.๑ บทนา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ข้อจากัดของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย และ
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้อุตสาหกรรมและบริการของไทยต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจใหม่และเติบโตได้อย่างยั่งยืน การมุ่งสู่ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับ
ประเทศไทยในการวางรากฐานของการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของไทยมีทั้งอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่
ไทยมีความเข้มแข็งในระดับโลกในปัจจุบัน อุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่พลิกโฉมการทา
ธุรกิจแบบเดิมๆ และอุตสาหกรรมที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต ซึ่งต้องสร้างมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานของ
การวิจั ย และพัฒ นา การสร้ างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี โ ดยอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และ
คุณภาพ นอกจากนี้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการ
เดิมที่มีอยู่แล้วในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการเข้าด้วยกัน
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๔.๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ
๔.๓.๒) การพัฒ นาและผนึกกาลั ง อานาจแห่ งชาติ กองทั พและหน่ว ยงาน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและ
รั ก ษาอธิ ปไตยของประเทศ และเผชิ ญกั บภั ยคุ กคามได้ ทุก มิติ ทุ ก
รูปแบบและทุกระดับ
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๓) เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔) เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕) เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ

-๓-

๓)

๔.๒.๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๒.๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
๔.๒.๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๔.๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๔.๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
๔.๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
๔.๕.๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๕.๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
๔.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓) ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบ
สนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ

-๔-

๔)

๕)

๔.๔.๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๔) เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและคุ้ ม ครองแรงงานไทย ให้ เ ป็ น แรงงานฝี มื อ ที่ มี
คุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
๔.๒.๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีใน
ภูมิภาค
๔.๒.๒) กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติ
ต่างๆ
๔.๒.๖) การพัฒนาแรงงานในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑.๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
๔.๑.๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
๔.๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔.๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๑) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่ เกษตรกรรม
และอุ ต สาหกรรมรวมถึ ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ต ามศั ก ยภาพและความ
เหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
๔.๔.๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๔.๔.๓) จั ด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี ใ นภาค
เกษตรกรทั้ ง ระบบให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐ านสากลและค่ า
มาตรฐานสากล
๔.๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-๕-

๖)

๔.๕.๑) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้า
ของประเทศ
๔.๕.๒) เพิ่มผลิ ตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมระดับสากล
๔.๕.๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๔) เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ พ ลั ง งานโดยลดความเข้ม ข้ นของการใช้
พลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ
แนวหน้าของภูมิภาค
๔.๑.๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๒) มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-๖-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการ (ร้อยละ)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
บริการ
ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ

๔.๖

๔.๘

๕.๔

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

หมายเหตุ

๔.๘

๔.๘

๕.๓

๕.๓

๕.๓

๒.๒

๒.๔

๒.๔

๒.๕

๒.๗

๓.๐

๓.๐

๓.๒

อัตราการขยายตัวเฉลี่ยปี
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ร้อยละ ๒.๗
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยปี
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ร้อยละ ๔.๔
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยปี
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ร้อยละ -๐.๓
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยปี
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ร้อยละ ๒.๗

-๗-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นหัว ใจสาคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระยะยาว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้ความสาคัญกับทั้งการต่อ
ยอดฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม การสร้างอุตสาหกรรมและบริการใหม่ และการสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการพื้นฐานที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม โดยมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทั้งหมด โดยมี ๖ แผน
ย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ
ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้ความสาคัญกับการสร้าง
มูล ค่ า เพิ่ ม จากวั ต ถุ ดิ บ ชี ว ภาพที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อมและการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชีว ภาพอย่ า ง
บูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้ง ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพั ฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ เหมาะสมกับ บริ บทของประเทศไทย พั ฒ นาการให้ บ ริก ารจด
ทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญาอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และส่ ง เสริม การนาทรั พย์สิ นทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึง
ธุรกิจ บริการที่มีศักยภาพ โดยคานึ งถึงการมีส่วนร่ว มและสอดคล้องกับสภาพภูมิ ศาสตร์และ

ทรัพยากรในพื้นที่
๓.๑.๑

แนวทางการพัฒนา
๑) สนั บ สนุ น ให้ มีการสร้ างมูล ค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีว ภาพที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสาอาง
นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็น
ต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร
๒) มุ่งเน้ น การเพิ่ มมูล ค่ า ของเศรษฐกิจ สี เขี ยวจากนวั ตกรรมและการใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
และแผนที่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเลครอบคลุมเขตทางทะเล เพื่อการอนุรักษ์
วิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยี และทรัพย์สินทาง
ปัญญาทางชีวภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องมีการเพิ่มความพร้อมของรัฐในการให้บริการ
จดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไป
ใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
และให้ความสาคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อ ให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
๓) พัฒ นาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่ว งโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูป

-๘-

ชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่
เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
๔) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ โดยการ
พัฒนากาลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชี ว ภาพทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และสร้ า งรายได้ จ าก
ความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนในการเฝ้ า ระวั ง และดู แ ลรั กษาสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ งส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น เทคโนโลยีโอมิกส์และฟีโนมิกส์เพื่อการพัฒนา
พันธุ์พืช สัตว์ เทคโนโลยีการผลิตสารประกอบในอาหารที่ทาหน้าที่พิเศษ (functional
Ingredient) เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการทางการแพทย์แบบแม่นยา เป็นต้น
ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจ
เริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ เช่น การสร้างโรงงานต้นแบบ และการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ของนวัตกรรมอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น
๕) สร้ า งโอกาสและขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ พั ฒ นาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ นประโยชน์ จ าก
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริม
การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่า งประเทศและธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพ เช่น สินค้าอาหารและธุรกิจบริการ เป็นต้น
๖) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน มี เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
โดยผู้ใช้ประโยชน์ หรือต่อผู้ทาความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการ
คลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ และพัฒนาวิธีการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจาเพาะสาหรับแต่ละระบบนิเวศ

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
(ร้อยละ)
การลงทุนทางด้านการวิจยั และพัฒนา
ของอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ
การลงทุนทางด้านการวิจยั และพัฒนา
ของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ

๑๐

๑๕

๑๕

๒๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

-๑๐-

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

หมายเหตุ

๓.๑.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม
๑.๑) สาระส าคัญ วิจัยพัฒ นาเทคโนโลยีชีว ภาพและเทคโนโลยีชีว ภาพชั้นสู ง อาทิ
การผลิตสารชีวภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบทางการ
เกษตร การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ชนิดต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารในการสร้างผลิ ตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลั กษณ์ และมีมูล ค่า
สู ง ขึ้ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ผลิ ต เอนไซม์ ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ อาทิ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร/อาหาร
สัตว์ เป็นต้น การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีจุลินทรีย์/สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรค
พื ช และแมลงศั ต รู พื ช พั ฒ นาการผลิ ต สารมู ล ค่ า สู ง และสารชี ว ภั ณ ฑ์ ท าง
การแพทย์ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณสมบัติสาหรับการ
ป้ องกัน และเสริมสร้า งสุ ขภาพเพื่อ สร้างมู ล ค่าเพิ่ มส าหรับกลุ่ ม เป้าหมายที่ใ ห้
ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ
๑.๒) งบประมาณ ๕,๗๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๑.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) แผนงานพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ
๒.๑) สาระส าคั ญ เน้ น ส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต สาหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ และพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบ
ชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สิน ทางปัญญาทาง
ชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพในการสร้างนวัตกรรม
ให้คาแนะนาและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ
สถานศึกษา และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ
๒.๒) งบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม
๓) โครงการ National Biobank และ National Marine Biobank เพื่อผลักดันการ
นาไปใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน
๓.๑) สาระสาคัญ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพจะเป็นแหล่งสารวจ ศึกษา
รวบรวม และจาแนกพันธุ์ ข้อมูลพันธุกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเก็บ
รักษาที่เหมาะสมสาหรับพืชแต่ละชนิด ดีเอ็นเอ/ยีน และข้อมูลสารสนเทศ เป็น
คลั ง ในการอนุ รั ก ษ์ สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพของประเทศ เพื่ อ น ามาวิ จั ย พั ฒ นาและ
ประเมินคุณค่า และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ โดย
ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพได้อย่างเท่าเทียม

-๑๑-

๓.๒) งบประมาณ ๑,๘๕๐ ล้านบาท
๓.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐)
๓.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๔) โครงการส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร
๔.๑) สาระส าคัญ น าผลิ ตผลทางการเกษตรของไทย เช่น ข้าว มันส าปะหลั ง อ้อย
ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สาคัญมาใช้ในการผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ชนิดต่างๆ
โดยใช้วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพร และจุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพในการนามาผลิตสารให้ประโยชน์
เชิงหน้าที่ที่มีมูลค่าสูง เพื่อตอบสนองตลาดของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
สอดรับ กับเป้ าหมายของโครงการเมืองนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอาหาร
ฟังก์ชั่น และโภชนเภสั ช และสารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ
เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอาหารด้านต่างๆ เช่น อาหารสาหรับผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่ม อาหารปลอดภัย และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
๔.๒) งบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท
๔.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๔.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา
๕.๑) สาระสาคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของยา ชีวเภสัชภัณฑ์ ให้สามารถขึ้นทะเบียนใน
ตลาดยาในประเทศและต่างประเทศเพื่อสามารถส่งออกได้ โดยการจัดตั้งและ
พัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอย่างเพียงพอในการตรวจเอกลักษณ์ การ
พิสู จ น์ คุ ณสมบั ติ ท างเคมี และกายภาพ การตรวจสอบทางชี ว ภาพและความ
ปลอดภัย และให้ได้มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการตาม
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๕.๒) งบประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท
๕.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๕.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
๖) โครงการพัฒนาการใช้เ ครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการใช้ประโยชน์ฐานความ
หลากหลายชีวภาพอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖.๑) สาระส าคั ญ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ จั ด เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ
ในการแสดงให้เห็นในมุมมองของต้นทุนทางความหลากหลายชีวภาพโดยเฉพาะ
ทางทะเลที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ทั้ ง ในกรณี ก ารวางแผนและเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์

-๑๒-

ความสูญเสียของทรัพยากรดังกล่าวที่เป็นมาตรฐาน โดยทางทะเลการพัฒนาไปสู่
การใช้เครื่องมือดังกล่าวยังขาดอยู่อย่างมากตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการนาผลที่
ได้มาใช้จึ งจ าเป็นต้องมีโ ครงการนี้เพื่อเป็นการทางานเชิงรุกส าหรับสนับสนุน
การเติบโตทางทะเลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการรองรับทั้ง
ระดับ พื้น ที่และประเทศโดยจะมุ่งให้ ครอบคลุ มความหลากหลายชีว ภาพของ
ระบบนิเวศทางทะเลที่สาคัญของประเทศ
๖.๒) งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท
๖.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี
๖.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) แผนงานการจัดทาแผนที่และข้อมูลแสดงทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมรวมถึง
การใช้ประโยชน์ต่างๆ ทางทะเล
๗.๑) สาระส าคั ญ จั ด ท าแผนที่ ธ รณี วิ ท ยา แผนที่ แ สดงที่ ตั้ ง และสถานภาพของ
ทรั พยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ต่างๆที่
ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดของประเทศที่มีอยู่ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตาราง
กิโ ลเมตรทั้ง ทะเลฝั่ งอ่ า วไทย อัน ดามั นและตอนเหนื อของช่ องแคบมะละกา
โดยเฉพาะในเขตทะเลลึกนอกชายฝั่งที่ยังคงขาดข้อมูลที่เป็นระบบ
๗.๒) งบประมาณ ๒,๕๒๐ ล้านบาท
๗.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๕ ปี
๗.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘) โครงการ ศึ ก ษาทิ ศ ทางตลาดเฉพาะกลุ่ม และกฎระเบี ย บของประเทศคู่ ค้ า เพื่ อ
กาหนดทิศ ทางการผลิตและการตลาดได้ล่วงหน้า และก้า วสู่ค วามเป็น ผู้น าตลาด
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ ของภูมิภาคอาเซียน
๘.๑) สาระสาคัญ สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการตลาด ทั้งในส่วนของการสารวจ การ
วิเคราะห์ และการประเมินแนวโน้มความต้องการของตลาด ควบคู่ไปกับการ
ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวม
ไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่ประเทศคู่ค้ า ที่จะเป็น
อุปสรรคทางการส่งออกของประเทศไทย เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางของการ
ผลิตและการส่งออกรวมถึงตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ
๘.๒) งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท
๘.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี
(หมายเหตุการศึกษาแต่ละผลิตภัณฑ์ใช้เวลาศึกษาประมาณ ๑-๑.๕ ปี)
๘.๔) หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม

-๑๓-

๓.๑.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่

ชื่อและรายละเอียด

๑ โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

งบประมาณ
รวม
๑
(ล้านบาท)
๕,๗๐๐
๒๘๕

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๒

๓

๔

๕

๒๘๕

๒๘๕

๒๘๕

๒๘๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕

๒ แผนงานพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
ชีวภาพ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม และ
ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศักยภาพ (เน้น
อุตสาหกรรมชีวภาพ)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ
๓ โครงการ National Biobank เพื่อผลักดันการ
นาไปใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่าง
ยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม

๖๐๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐
กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๐๐
๑,๘๕๐

๑๐
๓๗๐

๑๐
๓๗๐

๑๐
๑๗๐

๑๐
๑๗๐

๑๐
๑๗๐

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

๔ โครงการส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

๑,๒๐๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตยา

๖๐๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑,๕๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

-

-

-

-

-

๖ โครงการพัฒนาการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการใช้ประโยชน์ฐานความ

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก

-๑๔-

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

แผนงานที่

ชื่อและรายละเอียด

หลากหลายชีวภาพอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๗ แผนงานการจัดทาแผนที่และข้อมูลแสดง
ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
ใช้ประโยชน์ต่างๆ ทางทะเล
โครงการสารวจและจัดทาแผนที่ธรณีวิทยาทาง
ทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
โครงการสารวจและจัดทาแผนที่ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล
๘ โครงการ ศึกษาทิศทางตลาดเฉพาะกลุ่ม และ
กฎระเบียบของประเทศคู่ค้าเพื่อกาหนดทิศ
ทางการผลิตและการตลาดได้ล่วงหน้าและก้าวสู่
ความเป็นผู้นาตลาดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จาก
ฐานชีวภาพ ของภูมภิ าคอาเซียน
รวม

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก
สิ่งแวดล้อม

๑,๔๒๐

๒๘๔

๒๘๔

๒๘๔

๒๘๔

๒๘๔

๑,๑๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

-

-

-

-

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๔,๒๗๐ ๑,๕๘๙ ๑,๔๘๙ ๑,๒๘๙ ๑,๒๘๙ ๑,๒๘๙ ๖๓๕ ๖๓๕ ๖๓๕ ๖๓๕ ๖๓๕

-๑๕-

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม

๓.๒ แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ และ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและ
บริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและ
แผนไทย
๓.๒.๑

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่
เกี่ ย วเนื่ อ งอื่ น ๆ ในห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เช่ น อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น
๒) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา และน าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการแพทย์ เช่ น
การแพทย์ทางไกล และการแพทย์แม่นยา เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิ ตภัณฑ์
สุขภาพ ยา และชี ววัตถุ เป็นต้น มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของ
การให้บริการด้านสุขภาพและสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมี
มูลค่าเพิ่มสูง ส่งเสริมการนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์มาใช้ในประเทศ สร้าง
อุต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ที่ส ามารถรองรั บ ความต้อ งการในประเทศและ
ต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ ทั้ ง แผนปั จ จุ บั น และแผนไทยให้ มี ศั ก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี มี ทั ก ษะ
ความชานาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๔) สนับ สนุ นการยกระดับ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และการให้บริการทาง
การแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุ ขภาพแผนไทย
สร้ า งศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ ส่ ง เสริ ม การอ านวย
ความสะดวกในการตรวจและรับ รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้กับ
ผู้ ป ระกอบการอย่ า งถู กต้ อ ง รวดเร็ ว ในราคาที่ เป็ น ธรรมเพื่อ ให้ ผู้ ป ระกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น
๕) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ
และกิ จ กรรมอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในประเทศ เช่ น การตรวจสุ ข ภาพ
ทั น ตกรรม ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นสุ ข ภาพทั้ ง ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ
ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ควบคู่ไปกับการ
สร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

-๑๖-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทาง อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การแพทย์ (ร้อยละ)
บริการการแพทย์เฉลีย่ ต่อปี

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
๕

-๑๗-

๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๕

หมายเหตุ

๓.๒.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์อย่างครบ
วงจร
๑.๑) สาระสาคัญ บูรณาการนวัตกรรมและการสร้างรากฐานแพลทฟอร์มเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น ทันตกรรม กระดูกและข้อ ที่พัฒนาในประเทศแบบครบวงจร และ
ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องมือแพทย์ของไทยทั้งลักษณะที่เป็น การ
ดูแลสุ ขภาพผู้ ป่ว ยที่บ้านและอุปกรณ์บริการพื้นฐานในหน่วยบริการที่มีความ
ต้องการจากอุตสาหกรรม รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการแพทย์ ที่ใช้ใน
การคัดกรอง ป้องกัน ฟื้นฟู อานวยความสะดวก ให้กับกลุ่มผู้พิการหรือผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการแพทย์ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
บริการการแพทย์และบริการสุขภาพในเอเชีย
๑.๒) งบประมาณ ๓,๗๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๑.๔) หน่ ว ยงานดาเนินงานหลั ก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) แผนงานอุตสาหกรรมวัตถุดิบยา ยาเคมี ยาชีววัตถุ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยา
และวัคซีน
๒.๑) สาระสาคัญ สนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศของภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ความมั่นคงทางยา ยกระดับมาตรฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ยาในประเทศทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน ทดแทนการนาเข้าและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ การจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอ
และต่อเนื่อง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก และ
การบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ
๒.๒) งบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

-๑๘-

๓.๒.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑

๒

ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการ
บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร
โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรม
โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางกระดูกและข้อ

๑,๐๐๐
๑,๒๐๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

๕๐
๖๐

โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางนวัตกรรมสุข
ภาวะผูส้ ูงอายุและคนพิการ
แผนงานอุตสาหกรรมวัตถุดิบยา ยาเคมี ยาชีววัตถุ
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยา และวัคซีน
รวม

๑,๕๐๐

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๒,๐๐๐

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๕,๗๐๐

๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕ ๒๘๕

-๑๙-

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

๓.๓ แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปั ญญาประดิษฐ์ในไทย
และพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
รวมถึงการสร้างโมเดลในการทาธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต
๒) พัฒนาความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่า
ระดับโลก การสร้างนวัตกรรม การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๓) ผลิ ตและพัฒนาบุ คลากรทั้งทางด้านผู้ ใช้ในภาคส่ ว นต่างๆ รวมถึง ผู้ ผ ลิตและพัฒ นา
ผู้ให้บริการ และส่งเสริมการนาบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้า
มาทางานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนกาหนดมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ให้เรียนรู้
ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
๔) สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละสนั บ สนุ น การลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อิน เทอร์ เ น็ ต ในทุก สิ่ ง และเทคโนโลยี ใหม่ๆ ในอนาคต ตามระดับ ความพร้ อมของ
ผู้ ป ระกอบการทั้ ง ด้ า นเกษตร อุ ต สาหกรรม และบริ ก าร เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการ และเป็ น การสร้ า งตลาดของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๕) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันในสังคม
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตลาดภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ
๖) ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุน
การสร้ า งคลั ส เตอร์ ข องอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์

-๒๐-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยีดิจิทลั ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ (ร้อยละ)
ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ใน
อุตสาหกรรมการผลิต (ต่อแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต ๑๐,๐๐๐ คน)
อันดับของ Digital Evolution Index
ของไทยดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
๕
บริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี
ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ใน
๖๐ ตัวต่อแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
๑๐,๐๐๐ คน
อันดับของ Digital Evolution Index
๑ ใน ๔๐
ของไทย

๕

๕

๕

๒๐๐ ตัวต่อแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต
๑๐,๐๐๐ คน
๑ ใน ๓๐

๔๐๐ ตัวต่อแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต
๑๐,๐๐๐ คน
๑ ใน ๒๕

๖๐๐ ตัวต่อแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต
๑๐,๐๐๐ คน
๑ ใน ๒๐

-๒๑-

หมายเหตุ

ปี ๒๕๖๐ ไทยอยู่
ในอัดับ ๕๑

๓.๓.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพการผลิต และขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๑.๑) สาระส าคั ญ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก ารเข้ า สู่ ยุ ค
อุตสาหกรรม ๔.๐ เข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ และเตรียมความพร้อมในการนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทาธุรกิจ สนับสนุนการลงทุน
และให้คาปรึกษาในการนาเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์
ในการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภาพการผลิ ต และยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม
ศัก ยภาพผู้ ป ระกอบการทุ ก กลุ่ ม รวมถึ งกลุ่ ม อุต สาหกรรมเป้ าหมาย กลุ่ ม เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มค้าปลีกค้าส่ง ในการดาเนิน
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
๑.๒) งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๑.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิช ย์
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๒) โครงการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๒.๑) สาระสาคัญ มุ่งยกระดับธุรกิจบริการแบบเดิมสู่บริการมูลค่าสูง โดยสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว
แฟชั่น ไลฟสไตล์ สื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชั่น รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาค
บริ การ และพัฒ นาทักษะแรงงานให้ มีความรู้ขั้นสู ง สอดคล้ องกับความต้องการของ
ตลาด
๒.๒) งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒.๓) หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงดิ จิทั ล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั ง คม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
๓) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
๓.๑) สาระสาคัญ พัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้มีศักยภาพในการรองรับ
ความต้องการใช้ งานในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการในประเทศอย่าง
เพีย งพอ และสามารถส่ งออกไปยังตลาดโลกได้ โดยให้ มีการพัฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่ มีความซับซ้อนและมูลค่าสูงตามความ
ต้องการของตลาดได้
๓.๒) งบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท
๓.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๓.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม

-๒๒-

๓.๓.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่

ชื่อและรายละเอียด

๑ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิต
ภาพการผลิต และขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

งบประมาณ
วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
รวม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
(ล้านบาท)
๑๔,๐๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐
-

๙

๑๐

-

-

๒ โครงการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์

๑,๐๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

-

-

-

-

-

๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์
รวม

๓,๐๐๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๘,๐๐๐ ๓,๑๕๐ ๓,๑๕๐ ๓,๑๕๐ ๓,๑๕๐ ๓,๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

-๒๓-

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม

๓.๔ แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
โดยให้ความส าคัญกับการผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่ งไปสู่ระบบไฟฟ้า อัจฉริยะ และ
รูปแบบการคมนาคมขนส่งใหม่ๆ ในอนาคต
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
อัจฉริยะ โดยจัดทาแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศ
ไทยเป็ น หนึ่ ง ในฐานการผลิ ต รถยนต์ ที่ ส าคั ญ ของโลก เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปรั บ ตั ว พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโ นโลยี พั ฒ นาและยกระดั บ ทั ก ษะ
ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบราง
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต
๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการสายการบิ น ของประเทศพั ฒ นาขี ด ความสามารถใน
การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการสร้างขยายเครือข่ายเส้นทางบิน เสริมศักยภาพ
ฝูงบิน รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถใน
ธุร กิจ เกี่ ย วเนื่ อง เพื่อ เพิ่ มผลิ ต ภาพและมีต้ นทุ นที่ ส ามารถแข่ งขั นได้ใ นระดั บสากล
ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวม
๓) ส่ งเสริ มให้ เกิดการพัฒ นาอุต สาหกรรมซ่ อมบารุงและผลิ ต ชิ้นส่ ว นอากาศยาน โดย
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับ สากล การปรับปรุงกฎหมายและการกาหนดมาตรการส่ งเสริมการลงทุนที่
สามารถจู ง ใจให้ ผู้ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศเข้ า มาตั้ ง ฐานการผลิ ต ภายในประเทศไทย
การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน
และการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว
๔) สนั บสนุ นให้ มีกลไกในการส่งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาอุตสาหกรรมระบบราง และ
อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ เช่น การใช้ นโยบายออฟเซ็ต เป็นต้น และ
กาหนดคุณลั กษณะเฉพาะกลางและมาตรฐานด้านระบบรางของประเทศเทียบเท่า
ระดั บ สากล รวมทั้ ง ก าหนดให้ มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ
สถาบั น การศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเป็นการวางรากฐานการพัฒ นา
อุตสาหกรรมระบบรางซึ่งจะนาไปสู่ความปลอดภัยในการให้บริการและบริหารจัดการ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการ และเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต

-๒๔-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อม
บารุงอากาศยานในภูมภิ าคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ (ร้อยละ)
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานเพิ่มขึ้น (Tier)

ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศ
ยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

๑

จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานระดับ Tier ๒ Tier ๓ และ
Tier ๔

Tier ๔

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

๔
Tier ๓

-๒๕-

Tier ๒

Tier ๒

หมายเหตุ

๓.๔.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑)

แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน
๑.๑) สาระสาคัญ เพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ซ่อมบารุง
อากาศยาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น ให้ ส ามารถรองรั บ
ความต้องการและปริมาณการคมนาคมทางอากาศในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
อากาศยานที่ให้บริการในภูมิภาค และการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิ
และพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและได้มาตรฐานสากลรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
อากาศยานในอนาคต
๑.๒) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๕)
๑.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน)

๒)

แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
๒.๑) สาระสาคัญ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้ง
ระบบกักเก็บ พลั งงานที่ให้ พลั งงานสู ง ออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ้า เต้ารับ
เต้าเสียบ การพัฒนาระบบจัดการไฟฟ้า จัดทามาตรฐาน นโยบายทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ย วข้องให้ เ หมาะสมกั บการนาไปใช้ งาน ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงนวัต กรรมและ
เทคโนโลยี พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์ทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ตลอดจนเพิ่ ม ผลิ ต ภาพบุ ค ลากรด้ ว ยระบบรั บ รองความสามารถบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อ ให้ ป ระเทศไทยเป็น ฐานการผลิ ตรถยนต์ ที่มี คุณสมบั ติ
“สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” และใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒) งบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓)

แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
๓.๑) สาระสาคัญ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน สนับสนุน
การวิจั ยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึง ศึกษาการจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีระบบราง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถซ่อมบารุง
โครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายในประเทศ
๓.๒) งบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท
๓.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๓.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม
การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน

-๒๖-

๓.๑.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑

๒

๓

ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน

โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานที่
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทยและศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ
โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (การ
ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างน้าหนัก
เบา, มอเตอร์, ระบบขับเคลื่อน, ระบบ
ควบคุม และระบบชาร์จไฟฟ้า)
แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

๑,๒๐๐ ๒,๗๐๐ ๕,๕๕๐ ๒,๑๕๐

-

-

-

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก

-

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน)
- บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม

๑๐,๖๐๐

-

๑,๐๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๑,๙๐๐

๕๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงคมนาคม
การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ประกอบการเอกชน

-๒๗-

งบประมาณ
แผนงานที่
ชื่อและรายละเอียด
รวม
(ล้านบาท)
โครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
๑,๐๐๐
ด้า นการวิ เคราะห์ท ดสอบ มาตรฐาน และ
การวิจัยพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนส่ง
ทางราง
รวม
๑๔,๕๐๐

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๗๐๐

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑,๗๐๐ ๓,๒๐๐ ๕,๙๕๐ ๒,๕๔๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐

-๒๘-

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๓.๕ แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ครอบคลุ ม
หลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่ งเสริม
ความมั่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมด้านพลั งงานที่มีมูล ค่าเพิ่ม อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็น
เทคโนโลยีสองทาง เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรม
ส่งออกต่อไป
๑)

สร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้ผู้ เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาทางานในอุตสาหกรรม

๒)

มุ่งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการ
สร้ างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ

๓)

สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมความมั่ น คงของประเทศตามระดั บ
ความสามารถ ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพอยู่แล้ว และกลุ่ม วิสาหกิจเริ่มต้น โดยอาศัยกลไก
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และมาตรการสนับสนุนต่างๆ ที่เอื้อและส่งเสริมให้มี
การลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย

๔)

สร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาด รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับ
กฎหมายให้ เ อื้ อ ต่ อ การผลิ ต และส่ ง ออก โดยเฉพาะยุ ท โธปกรณ์ ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ท าง
การทหาร และอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต

๕)

สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ด้วยการกระตุ้นและสร้างความตระหนัก
ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศใน ทั้งภาครัฐ
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ยกระดับมาตรฐานการรัก ษาความมั่นคง
ปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ

-๒๙-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ (ระบบ)
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (จานวน)
การขยายตัวของอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศโดยรวมขยายตัว
(ร้อยละ)
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
จานวนคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ

๑

-

-

-

๑

๒

๓

๔

๕

๑๐

๑๐

๑๐

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ

๕

๑๐

๑๕

๒๐

-๓๐-

หมายเหตุ

๓.๕.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) โครงการเทคโนโลยีสองทางเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
๑.๑) สาระส าคั ญ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ โดย
ส่งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง ที่ส ามารถใช้ได้ทั้งทางทหารและเชิง
พาณิชย์ และใช้แพลตฟอร์มด้านความมั่นคงของประเทศ
๑.๒) งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๑.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒)

โครงการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
๒.๑) สาระสาคัญ วิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
ด้านวัสดุ ด้าน system package การใช้เซลล์เชื้อเพลิงสาหรับการใช้งานระบบ
กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ การพัฒนา power electronics controls และ
system integration รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงผ่าน
โครงการสาธิ ต รวมถึ ง กระตุ้ น การลงทุ น ของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ร ะบบกั ก เก็ บ พลั ง งานในด้ า นความมั่ น คง นิ ค ม
อุตสาหกรรม พลังงานทดแทน และพื้นที่ห่างไกล
๒.๒) งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๓.๑) สาระสาคัญ จัดทาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ โดยกาหนด
นิยาม ขอบเขตและรหัสสินค้า บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมระหว่าง
หน่วยงาน และพัฒนาข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓.๒) งบประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท
๓.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๓.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงกลาโหม สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์

-๓๑-

๓.๕.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่

ชื่อและรายละเอียด

๑

โครงการเทคโนโลยีสองทางเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย

๒

โครงการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

๓

โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ

รวม

งบประมาณ
รวม
๑
(ล้านบาท)
๑,๕๐๐
๗๕
๑,๕๐๐

๗๕

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๖๐๐

๓,๖๐๐

๖๐๐

๑๕๐ ๑๕๐

-๓๒-

๑,๐๕๐

๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม
สานักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์

๓.๖ แผนย่อย ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดยให้ความสาคัญกับ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการ
คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ สาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการของประเทศ
๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
โดยให้ มีก ลไกการเชื่อมโยงตลอดห่ วงโซ่มูล ค่า และมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า จัดให้มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และ
ส่งเสริมการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า
๒)

กาหนดให้มีการทาการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของ
ประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการทางานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ

๓)

วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยง
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละ
สาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศ
หรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่

๔)

กาหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้
เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่างๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล
ของภาครัฐอย่างบูรณาการ

๕)

ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการสร้างให้เกิดการจ้างงานภายในศูนย์เศรษฐกิจ
โดยส่งเสริมการกระจายพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและบริการให้เชื่อมโยงกับฐานการผลิต
ในภาคการเกษตร ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นให้ทุกศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้
ความสาคัญต่อการผลิต การบริการที่ใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในพื้นที่ โดยมูลค่าจาก
การผลิตและการบริการส่วนใหญ่ยังหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ และสร้างมาตรการในการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อสงวนรักษาที่ดินและดารงรักษาแหล่งงานด้าน
การเกษตร เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคการเกษตรและเชื่อมฐานการผลิตใน
ภาคการเกษตรกับการบริโภคที่เติบโตขึ้นของเมืองและภาคอุตสาหกรรมและบริการ
การเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบริการแก่บุคลากร การเพิ่มคุณภาพชีวิต
แก่แรงงานและประชาชนภายในท้องถิ่น

๖)

พัฒ นาการใช้ป ระโยชน์ที่ดินให้ ส อดคล้ องกับการกระจายโอกาสการมีงานทาและ
การสร้ า งโอกาสในการประกอบธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและลดการขยายตัวของเมืองอย่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง
-๓๓-

โดยเพิ่ ม ขนาดและความหนาแน่ น ของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม การบริการ และกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการประกอบการและการจ้างงาน สนับสนุนให้เกิดการผสมผสานการใช้
ประโยชน์ในที่ดินทุกประเภทเพื่อสร้างความเข้มข้นและเพิ่ มความหลากหลายกิจกรรม
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความคุ้มค่าและส่งเสริมความประหยัดในการใช้ทรัพยากรที่ดิน
การเติบ โตของมูล ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต้องสวนทางกับการใช้ที่ดินและทรัพยากร
ตลอดจนเน้นการออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-๓๔-

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

หมายเหตุ

อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพ อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพ
แรงงาน โดย WEF ดีขึ้น (อันดับ)
แรงงาน โดย WEF ดีขึ้น

๖๐

๕๕

๕๐

๔๕

Labor Market Efficiency
(๖๕th Current, WEF.๒๐๑๗๒๐๑๘)

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัล ด้านความพร้อมในอนาคต
โดย IMD ดีขึ้น (อันดับ)

๔๕

๔๐

๓๕

๓๐

IMD World Digital
Competitiveness Ranking
ด้าน Future Readiness ปี
๒๕๖๑ ไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัล ด้านความพร้อมในอนาคต
โดย IMD

-๓๕-

๓.๖.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
๑.๑) สาระสาคัญ กาหนดรหัสสาหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตในระบบ
การแบ่ ง หมวดหมู่ กิ จ กรรมหรื อ สาขาการผลิ ต ตลอดจนการลงทะเบี ย น
ผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น ระบบ
พิกัดศุลกากร การลงทะเบียนพาณิชย์และธุรกิจประเภทต่างๆ การลงทะเบียน
โรงงาน เป็นต้น และมีมาตรฐานของข้อมูลประเภทเดียวกันให้เหมือนกัน และมี
ระบบในการแปลงข้อมูลรหัสสาหรับหมวดหมู่กิจกรรมหรือสาขาการผลิตที่เป็น
ทางการ
๑.๒) งบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๑.๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม
๒)

๓)

โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
๒.๑) สาระส าคัญ ยกระดับและปรับเปลี่ ยนทักษะแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิ ตภาพของ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๒.๒) งบประมาณ ๓,๔๐๐ ล้านบาท
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน
แผนงาน อานวยความสะดวกและสร้างระบบนิเวศรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจิทัล
๓.๑) สาระสาคัญ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริม สนับสนุนการทดสอบ และพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ของเมือง โครงการแพลตฟอร์ มดิจิทัลบริการ ณ จุดเดียว โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล
๓.๒) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท
๓.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๓.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-๓๖-

๓.๖.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑
๒
๓

ชื่อและรายละเอียด
แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูล
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
แผนงาน อานวยความสะดวกและสร้าง
ระบบนิเวศรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจิทัล
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการทดสอบ และ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ดจิ ิทัล
โครงการยกระดับศักยภาพและขีด
ความสามารถโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ
ประเทศ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของ
เมือง
โครงการ แพลตฟอร์มดิจิทัลบริการ ณ จุด
เดียว
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสิทธิประโยชน์
ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทลั
รวม

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๕๐๐

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก
กระทรวงการคลัง
กระทรวง
อุตสาหกรรม

๕๐๐

๓,๔๐๐

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

๑๗๐

กระทรวงแรงงาน

๒,๐๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

๑๐,๐๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

๕,๐๐๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๕,๐๐๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๓,๐๐๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๒๘,๙๐๐ ๑,๔๒๐ ๑,๔๒๐

๔,๗๖๐
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๑,๔๒๐ ๑,๔๒๐ ๑,๔๒๐ ๑,๔๒๐ ๑,๔๒๐

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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