


 



ค ำน ำ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้การบริหารราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม รวมทั้ง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของหน่วยงานต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๑ 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒565) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและ  
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและ
อุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าว  น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงาน
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอื้อให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริม
สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้
และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขต ดังนี้  

วิสัยทัศน์ : “ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565”  

พันธกิจ  

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

2) ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพ่ือเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่
อุตสาหกรรม 4.0 

3) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4) บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย  
  



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๒ 

แผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
 เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที ่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศและ

อุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา  
การประยุกต์ ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เ พ่ือเ พ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานให้
ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เ อ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม  

 เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

------------------------------------------------------------------------- 
  



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๓ 

 ส่วนที่ ๒  ความสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (๑) เปูาหมาย  
 เปูาหมายที่ 2.1  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง 

มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 เปูาหมายที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
       4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า  

(เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป) 
4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

           ( อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรม
และบริการขนส่งและโลจิสติกส์) 

 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทย์แผนไทย) 
 4.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  (สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่) 
 5.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 

ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 
  (๓) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

      กระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี
สมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืน 
สู่สากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว การขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศที่จะส่งผลต่อการขยายตั ว
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งในกรผลักดันให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) 
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น พร้อมทดสอบความต้องการตลาด 
ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ออร์แกนิคให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสมุนไพรมาใช้
ทางการแพทย ์เป็นต้น 

2) ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยด าเนินการตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ที่มีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ลดความเหลื่อมล้ า น าประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอย่างชัดเจน รวมถึงนโยบาย 10 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) 
ของประเทศ และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากท่ีเป็นอยู่ให้สูงขึ้น
ต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ 
มาใช้ในสถานประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดังกล่าว 

3) ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่ านการสร้ างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้ วยภูมิปัญญาท้องถิ่ น  การออกแบบ 
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้มีม ูลค ่าเ พิ ่มและเป็นที ่ต ้องการ 
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
รวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพและสปา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการลงทุน 
สร้างโอกาสการค้า การลงทุนในตลาดสากล 

4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยพัฒนาศักยภาพและองค์
ความรู้การใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ  SMEs ในพื้นที่เปูาหมาย 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดการค้าและการลงทุนร่วมกัน 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ภาคตะวันออกเชื ่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development : EEC) เพ่ือต่อยอดของ SMEs 
ให้เข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

5) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยส่งเสริม
ผู้ประกอบการครบวงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการใหม ่การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้ 
และการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ การน าเทคโนโลยี 
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นวัตกรรม และ Digital หรือ IT มาใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า เพ่ิมช่องทางการค้า และเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ และพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs) 
ควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยการให้ความช่วยเหลือ 
SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 และการให้บริการ
ปรึกษาแนะน าผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs  

2) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) เปูาหมาย  
 เปูาหมายที่ 2.1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 เปูาหมายที่ 2.2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพ่ิม  

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศใน
ทุกระดับ 

 เปูาหมายที่ 2.3  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง  
และการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก) 
4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ

การจัดการตนเอง 
(ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ 
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน) 

(๓) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       กระทรวงอุตสาหกรรมนอกจากมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ผู้ประกอบการแล้ว ยังให้ความส าคัญโดยน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมกับการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาทักษะการผลิต การบริหารจัดการ และ
การพัฒนาช่องทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ให้สามารถเติบโตสู่สากล พัฒนามิติเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อาทิ การสนับสนุน
ด้านวิชาการในการฝึกอบรมพัฒนาราษฎรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ให้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น การปั้นนักธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการขยายช่องทางทางการตลาดและการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(๑)  เปูาหมาย 
  เปูาหมายที่ 2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
เปูาหมายที่ 2.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
เปูาหมายที่ 2.3 ใช้ประโยชนแ์ละสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 เปูาหมายที่ 2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  (เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

 4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
4.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนา
เมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น) 

 (๓) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั ่งยืนด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสียทั้งจาก
ครัวเรือนและจากอุตสาหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลดการเกิดขยะ
และลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเปูาหมาย ลดการปลดปล่อยมลพิษ 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความปลอดภัย
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แลสนับสนุน
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ผู้ประกอบการให้มีการน ามาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM) 
และอุตสาหกรรมสีเขียว 

4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
(๑) เปูาหมาย  

 เปูาหมายที่ 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 

 เปูาหมายที่ 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เปูาหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการ
สาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้) 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
(ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ) 

4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม) 

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทใน
การพัฒนาประเทศ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 

4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากรภาครัฐ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต) 

(๓) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจการด าเนินงานโดยยึดหลัก “ภาครัฐของ   
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น การใช้ระบบ IT 
มาใช้ท างานให้ผู้รับบริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น การให้บริการผู้ประกอบการ
ออนไลน์ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME การบริหารจัดการองค์การ โดยน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการ
ด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ มีการบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง
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มีมาตรการก ากับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใส และการปูองกันทุจริตรวมทั้งระบบ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุเปูาหมายที่
ต้องการให้ภาครัฐ มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ภาครัฐมีขนาด 
ที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เปูาหมายที ่1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา 
  อุตสาหกรรม และบริการ   

 เปูาหมายที ่2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
  เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรม ร้อยละ ๔.๖ 
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  

ร้อยละ 2.2 

2) แผนย่อย 3.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  แนวทางการพัฒนา  

- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ 
ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร 
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า 
และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณ
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เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝูาระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องตลอดจน
สนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ
วิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ  

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาตลาดภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึง
พัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  

- มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน 
โดยมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือต่อผู้ท า
ความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือ
ทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ 
และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน
และจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ 

  เปูาหมายของแผนย่อย  
  - อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10 

3) แผนย่อย 3.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
  แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่
ไปกับอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่อง อ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่ า เช่น
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น 

- ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการ
ทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และ
บริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการตรวจและ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น 
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 เปูาหมายของแผนย่อย  
- อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี 

ร้อยละ 5 

4) แผนย่อย 3.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์
  แนวทางการพัฒนา  

- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้าง
ระบบของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ มากขึ้น 
เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ 
ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด 
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
รวมถึงการสร้างโมเดลในการท าธุรกิจใหม่ในอนาคต 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ ใช้ ผู้ผลิต และผู้ ให้บริการ 
ในภาคส่วนต่างๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการน าบุคลากร
ต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาท างานเพ่ือรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได ้

- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และยกระดับให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตลาด
ภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ 

- ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุน 
การสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดัน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ทั้งระบบแบบครบวงจร 
 



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๑๑ 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 5 

5) แผนย่อย 3.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
  แนวทางการพัฒนา  

- ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ งระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือ
พลังงานทางเลือกอ่ืนๆ โดยจัดท าแนวทางการพัฒนาต่อยอดจาก
ฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิต
รถยนต์ที่ส าคัญของโลก เพ่ือเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและ
ยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางพร้อมทั้งส่งเสริม
ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟูาในอาเซียนในอนาคต  

  เปูาหมายของแผนย่อย :  
เปูาหมายที่ 1  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

ในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 
เปูาหมายที่ 2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

สูงขึ้น (Tier) 
  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  

- ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟิก ร้อยละ 1  

- จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier ๒ Tier ๓ 
และ Tier ๔  (Tier ๔) 

6) แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  แนวทางการพัฒนา  

- สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า
และมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

- ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวม
และรายสาขาส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร 



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๑๒ 

อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวาง
แผนการท างานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้
ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการ 
และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้ง
แรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ 
และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลน
จากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มี
การจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ  

  เปูาหมายของแผนย่อย :  
-  แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม 

ในอนาคตดีข้ึน 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
- อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อันดับที่ 60 
- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม

ในอนาคต อันดับที่ 45 

(2) ประเด็น 2 การต่างประเทศ  

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมาย : การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ : ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย

มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๕-๑๐ 

2) แผนย่อย 3.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา  

- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะ
น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และให้ไทยเป็น
หนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย  



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๑๓ 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และ

ความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ ที่เน้น
นวัตกรรมดีข้ึน 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง 

และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ พหุภาคี (อาทิ จ านวนโครงการ/
ความร่วมมือ/ความตกลง) มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5 – 10 

(3) ประเด็น 3 การเกษตร 

๑) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
 เปูาหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ร้อยละ 3.8  
- อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 

2) แผนย่อย 3.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึง
สินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ทีต่อบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย  

- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

- สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า 
รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น 
และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์
จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น 
การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก  

  เปูาหมายของแผนย่อย  
- สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ร้อยละ ๓ 
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3) แผนย่อย 3.2 เกษตรปลอดภัย 
  แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ 
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐาน
ที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนา
ต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
ตลอดจน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหาร
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้า
ระดับสากล 

  เปูาหมายของแผนย่อย  
- สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 3 

4) แผนย่อย 3.4 เกษตรแปรรูป 
  แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยง
ไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป 
สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ขั้นสูงที ่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที ่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

- สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุ
ของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมาย
ทางการค้าและการปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

  เปูาหมายของแผนย่อย  
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- อัตราการขยายตวัของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ ์ร้อยละ 3 
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(4) ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมายที่ 2 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง  
มีสัดส่วน 80 : 20 

2) แผนย่อย 3.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนา  
- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  
- พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ

น ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน 
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราว
เพ่ือบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น  

- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว 
ทัง้ด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี 
การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและ
ความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดท่องเที่ยว 

 เปูาหมายของแผนย่อย 
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 10 

3) แผนย่อย 3.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

  แนวทางการพัฒนา  
- สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานของทรัพยากร

ที่มีศักยภาพในการบ าบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้าง
ความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุ
น้ าร้อน น้ าแร่ สปาโคลน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น   
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- พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน
ระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ 
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
การแพทย์แผนไทย 

  เปูาหมายของแผนย่อย   
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้น 
- สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง

การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทย์แผนไทย ขยายตัวร้อยละ 5 
- อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

(5) ประเด็น 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เปูาหมายที่ 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น เกิด 
  ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาค 
  ของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 เปูาหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบใน 
  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และ        

อุตสาหกรรม เชิ งนิ เ วศ  ร วมทั้ ง ผั ง พ้ื นที่ อนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

 เปูาหมายที่ 3 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
- มูลค่าการลงทุนในเมืองเปูาหมายเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 25    
- แผนผังภูมินิเวศระดับภาค มีแผนภูมินิเวศ 1 ภาค 

2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

  แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 

โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ 
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- พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจาก
ฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ 

- ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพ้ืนที่พิเศษให้เป็น
เมืองอัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

- จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุก
หน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน 

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
 เปูาหมายของแผนย่อย : เมืองในพ้ืนที่เปูาหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจาย

ความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ 

แหล่งที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่เฉพาะ ๖ เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในพ้ืนที่  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) 

- จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ๕ เมือง 
(กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 

3) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  
- จัดท าฐานฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่

เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์  
- จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน 
โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ปุา พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่
อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม  

- จัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน และ
บูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุม

และได้มาตรฐาน 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ๕ 

เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 
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(6) ประเด็น 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมาย  

- ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ 

- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ ๔๕ 

2) แผนย่อย 3.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

  แนวทางการพัฒนา  
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้ง

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
 เปูาหมายของแผนย่อย  

- ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลง 

- ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ 

3) แผนย่อย 3.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน  

  แนวทางการพัฒนา   
- สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

ภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 เปูาหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น  

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟูา เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๖๐ 
- สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิต

ไฟฟูา ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เฉลี่ยร้อยละ ๑๕-๑๘ ของ
พลังงานขั้นสุดท้าย 

 (7) ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
 เปูาหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี 

     บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน  
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45  
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๒) แผนย่อย 3.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
 แนวทางการพัฒนา  

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทาง
การตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจ
รูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์ และ
มีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริม
การใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

- พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์
เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจ
ตลอดกระบวนการมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน 
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยง
กันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้
เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองใน
ตลาดที่สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 
การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

  เปูาหมายของแผนย่อย  
- เปูาหมายที่ 1  การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
- เปูาหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 
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- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล อันดับที่ ๑ ใน ๓๖ 

3) แผนย่อย 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 แนวทางการพัฒนา  

- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และ
ตราสินค้าที่ เด่นชัดให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่
ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูงพร้อม
ทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑส์ินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริม
การเข้าถึงตลาดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ 

- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับ
กลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์  
สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ในการขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบน
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและ
ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน 

- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ
ทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตร
การค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศ
เปูาหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้า
และการบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค
กับเศรษฐกิจโลก 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- เปูาหมายที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ 

ของประเทศไทยดีขึ้น 
- เปูาหมายที่ ๓ การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ   

- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD 
อันดับที่ ๑ ใน ๕ 

- สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออก
รวมของประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 
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4) แผนย่อย 3.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้าง
โอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและ
นวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
ความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบที่
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ
ชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผน
ธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนา
สินคา้และบริการของวิสาหกิจประเภทต่างๆ 

- สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
สถาบันวิชาการท้ังในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพ
ต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา
ร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจน
ส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูง
ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ
ทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล 
องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย  
ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
ธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ได้มากขึ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของ
ภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทยโดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมอย่างชัดเจน 

- ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ด าเนินการเชิงรุก
เพ่ือแก้จุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย  
โดยยกระดับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
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ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา 
เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ เพ่ิมบทบาทการเป็น 
ผู้ร่วมก าหนดมาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง 
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น 
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
ตามมาตรฐาน หรือความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อก าหนด อันจะท า
ให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะ
ตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน

การสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
- การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
- การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน

การสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย อันดับที่ 15 
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจ

พิเศษทั้งหมด ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
- มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 

ในช่วง ๕ ปีแรก ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  

(8) ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
 เปูาหมายที่ 1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต 

        เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
 เปูาหมายที่ 2 การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ 

         การยกระดับ 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 5 

- มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในช่วง ๕ ปีแรก (ปี 2561 – 2565) จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
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๒) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่
สาคัญ เพ่ือให้สามารถทางานได้อย่างรวดเร็วและต่อยอดโครงสร้าง
พ้ืนฐานทุกระบบ ให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความ
ต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
เปูาหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้างเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

- พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกส าคัญใน 
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน  
- การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก ขยายตัวร้อยละ ๖.๓ ต่อปี 
- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

3) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
  แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร 
กุ้งทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถ
ในการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจาก
การผลิตน้ ามันปาล์มในพ้ืนที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง  

- พัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ
นโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยง
โครงข่ายและใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไป
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ยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สาหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตู
ส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออกไปยังท่ าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

  เปูาหมายของแผนย่อย  
- การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
- การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น 
- เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง

น่าอยู่มากข้ึน 
  การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ อย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี 

- มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
- จ านวนเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้

เป็นเมืองน่าอยู่ ๒ เมือง (ระนอง ชุมพร) 

4) แผนย่อย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษี
และมิใช่ภาษีเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน เ พ่ิมประสิทธิภาพของ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต
แบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนาด่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็น
พ้ืนที่หลักในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีความ
พร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม  

- ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
อาทิ โครงสร้าง พ้ืนฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้าประปา ที่
อยู่อาศัย โรงพยาบาลและสถานศึกษาที่สอดรับกับความต้องการ
ของพ้ืนที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๒๕ 

เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่และเมือง รวมทั้งรองรับ
การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ โดยศึกษากฎหมาย
และกฎระเบียบที่มีอยู่เพ่ือปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและ
กฎระเบียบ และจัดท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วม
ระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใน 
การลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมือง
น่าอยู่ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจาก
ในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดย
เน้นการจัดท าแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และ
การพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ 
เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เ พ่ือให้ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ ๑ - ๕ เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
สงขลา ช่วงปีที่  ๖ - ๑๐ เน้นการพัฒนาพ้ืนที่ เมืองตาก สระแก้ว 
เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ ๑๖ - ๒๐ 
เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด 

- พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษา
สภาพแวดล้อม และพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 

- เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 
- เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้

เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น  
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :  

- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
- จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ จ านวน ๑ เมือง (สงขลา) 
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(9) ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิต

แบบพอเพียงมากขึ้น 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 

๒) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและ
ความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ 
และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน

ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน  

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
- ผลิตภาพแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  

 (10) ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก  

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจาย 

      และอย่างต่อเนื่อง 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 4.30 คะแนน ภายในปี 2565 

2) แผนย่อย 3.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 

 แนวทางการพัฒนา 
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
 เปูาหมายของแผนย่อย  

- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
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3) แผนย่อย 3.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

 แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน  
- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหล่งทุนให้กับ

เศรษฐกิจชุมชน  

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP 

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน 

(11) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 

2) แผนย่อย 3.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม 
ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้ง
การเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
ก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยี
หรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง
การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ ทั้ง
ด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
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และนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ 
ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 

  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 50 คะแนน 

3) แผนย่อย 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 

 แนวทางการพัฒนา  
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
- มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและ

ขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
สาขาการจัดการของเสียลดลง อย่างน้อยร้อยละ 12 จากกรณีปกติ 

4) แผนย่อย 3.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 แนวทางการพัฒนา  

- จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  
- จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ า

ทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก

อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
  เปูาหมายของแผนย่อย  

- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย 

- คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเล 
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 

- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมี 
ในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ประเทศไทย ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมด 
- คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ า 

ใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 35 
ของพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมด 

- ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 

(12) ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมายที่ 1  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 เปูาหมายที่ 2  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน า

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
  การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

- ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

- ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 
อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 

2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชน  
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
- ปรับวิธีการท างาน  จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” 

เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ”  
 เปูาหมายของแผนย่อย  

- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

- สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐  

2) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แนวทางการพัฒนา 

- จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  

 เปูาหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

3) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร

ขีดสมรรถนะสูง”  
- ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลกัฐาน

เชิงประจักษ์  
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ

การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย  

 เปูาหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐาน 
สากลและมีความคล่องตัว 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 

5) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 
- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนใน

ภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้

เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มี

ทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
- สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ  

 เปูาหมายของแผนย่อย  
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
- สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ ๒๐ 
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(13) ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ:  

- ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน 

2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา 
- ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ

การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุก
ช่วงวัย ทุกระดับ  

- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  

- ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

 เปูาหมายของแผนย่อย 
- ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
- คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐ 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
- จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ ๑๐ 

(14) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๑) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เปูาหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ 
 มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)  
ร้อยละ 1.5 

๒) แผนย่อย 3.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรม
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พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ 
การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่  

 เปูาหมายของแผนย่อย 
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจาก

การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 
- วิสาหกิจในกลุ่มเปูาหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง

มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
- จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 1 เท่าจากปีฐาน  

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

2.2.2.1 ด้าน เศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

หัวข้อที่ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาอัจฉริยะ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสาธารณสุข 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา  
(สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา  
(สนับสนุน) 
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑2 :  การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - 
โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ :  การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - 
Big data (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ :  การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้าน
การแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี 
(สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ :  คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ 
(สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ :  การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ :  การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
ความยากง่ายในการท าธุรกิจ (สนับสนุน) 

หัวข้อย่อย 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ :  Regional Integration Committee  
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่ม
ในภูมิภาค 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 :  Clusters and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : Borderless Trade  ขจัดอุปสรรคทางการค้า 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนใน
ต่างประเทศ 

หัวข้อย่อย ๑.๓ : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, 
Innovation Ecosystem) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพ 
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หัวข้อที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ :  การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 :  การจัดตั้ง Centre of Excellence ส าหรับภาค
เกษตร 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 :  การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) 
และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 

หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 :   การพัฒนาธุรกิจชุมชน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 :   การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการลดความเหลื่อมล้ า 

หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 

หัวข้อย่อย ๓.๓   การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน  
และนวัตกรรม 

หัวข้อย่อย ๓.๔  การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 

หัวข้อย่อย ๓.5  การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ตดิตาม และประเมินผล
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body) 

2.2.2.2 การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก 

ประเด็นย่อยที่ 3 : ทรัพยากรแร่ 
๓.๑ เร ่งร ัดจ ัดท าพื ้นที ่ศ ักยภาพแร่ และเขต

แหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 
๓.๒ พัฒนาเครื่องมือก ากับดูแลการบริหารจัดการ

เหมืองแร่ให้ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

๓.๓ สร้างกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของท้องถิ่น
และชุมชน ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ 

ประเด็นย่อยที่ ๒ : การบริหารเชิงพ้ืนที่ 
๒.๑ : การบริหารจัดการร่วมกัน 
๒.๒ : การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 
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ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3.3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 
3.5 การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่
แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชน
ตั้งแต่ต้นทาง 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด
ตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่ือจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง : 
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย
เพ่ิมข้อก าหนดด้านการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีเพ่ือ
การเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

ประเดน็ปฏิรูปที่ ๒ : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้าย
มลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่าง
โปร่งใส 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษท่ี
เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : 
มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม 

ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใน
การบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่
กระท าผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มี
ความรุนแรงมากข้ึน : มลพิษจากการใช้สารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  
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ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการควบคุม เฝูาระวังติดตาม และ
ตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของ
เสียจากการผลิต 

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 

   2.2.2.3 ด้านการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หัวข้อที่ 1 เรื่องการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการปูองปราม 
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์  
    (1) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม

ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

(2) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั ่งยืน 
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

(3) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

(4) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

(5) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

(๗) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เป้าหมายรวม 
(1) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก

มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  
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(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ 
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และ
มีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 

(3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด า เนินการแทนได้
ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ 
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้
ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เปูาหมายที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 

เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
 ตัวชี้วัด ๓.๓  มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนา  
1. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง

ความเข้มแข็งการเงนิ ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย 

- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 

- พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
ในการร่วมกันพัฒนา ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับ
ชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว  
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4) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน   

เปูาหมายที ่๑  เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  ตัวชีว้ัด ๑.๑ อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในชว่งแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕  

  ตัวชี้วัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของ
รัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๑๙.๐  

เปูาหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  

เปูาหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  

 ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๔.๐  

เปูาหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
  ตัวชีว้ัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

๒.๕ ต่อปี  

๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  

เปูาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานใน
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

  ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ (นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดับ  

เปูาหมายที่ ๓ พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
  ตัวชี้วัด ๓.๑ จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม

นิเวศจ านวน ๑๕ พ้ืนที่  

เปูาหมายที่ ๔  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  

  ตัวชี้วัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท  
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  ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
(The Travel & Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ ๓๐ 

เปูาหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  

  ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดสว่นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕  
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

เปูาหมายที่ ๖  เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ  

  ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ 
๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

เปูาหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น  

  ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้น ไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ 
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  

๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง 
๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน  

๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย  
๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  
๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้า
เกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร (๒) ส่งเสริมการ
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ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ (๓) 
ขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  

๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย 
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการ
ท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning) (๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์
จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่าง
เป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร และ (๗) สร้างความร่วมมือด้าน
การเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (๒) ส่งเสริมขยายผลและ
พัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน 
เกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ (๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร (๒) สร้างบุคลากรด้าน
การเกษตร (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย  

 ๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ 
ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัว
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น 
พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่
แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่
ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) 
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนา
หลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้  

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน 
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่
รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์  ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ  

๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมีแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ ๒.๑) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
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๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี 

ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ๑.๒) ยกระดับฐานธุรกิจ
บริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต ๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ ๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มี
ความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ  

๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  
๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก  
๒) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล  
๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ

ใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ (๒) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ และ (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในต่างประเทศ  

๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
และอ านวยความสะดวกการค้าการ 

๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา  

5) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เปูาหมายที่ ๓  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญ
เป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และ
แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน  

  ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดสว่นของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วน
ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๔๒ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และกากอุตสาหกรรมอันตราย
ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง   

  ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน  
  ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไข

และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

เปูาหมายที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
กลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มี
ความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง    

  ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อย
ในกรณีปกติภายในปี ๒๕๖๓  

  ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาท
ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 

(5.2) แนวทางการพัฒนา 
๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น ดังนี้ (๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุา (๒) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (๔) ปกปูองทรัพยากร
ทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง (๕) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง

ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือเมืองสีเขียว เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ (๑) เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤต
และลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจร (๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้ (๔) ปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (๑) 
ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (๔) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 

๕. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟูา การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร  
(๓) ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๔) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
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นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ๖. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุดและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

6) ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

(6.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
เปูาหมายที่ ๑  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

  ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีลดลง   

เปูาหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
  ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐  

 (6.2) แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร

ภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม

ตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ  
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้

มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการ ของประชาชนและภาคธุรกิจ  

4. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
4.๒ ปูองกันการทุจริต  

- เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนด
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการปูองกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง  

- เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตให้ สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์  
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7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 (7.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เปูาหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ในภาพรวม  
  ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสว่นการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศลดลงจาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ 

  ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็น
ร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใน
ส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ ๗ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี ๒๕๖๔ 

เปูาหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน  
  ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน

ขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔  

เปูาหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
 ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด ๕.๓ จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 

๑,๐๐๐ ราย 
 ตัวชี้วัด ๕.๔ จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทาง 

ไซเบอร์ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
ในปี ๒๕๖๔ 

(7.2) แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
1.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย 
๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล  
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร 
๓) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service 

Providers: LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้  
๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์  

2. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 

โดย ๑) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท า
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แพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และ
ภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน และ ๒) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและ
บริการของประเทศไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการทางธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply Chain) และ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

2.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลใน
ส่วนของภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ 

8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เปูาหมายที่ ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

  ตัวชี้วัด ๒.๒ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ 
และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
ผลงานทั้งหมด 

 (8.2) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

1.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี และร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคม 

1.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย   

1.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการ
เข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก 

1.๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน      
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9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เปูาหมายที่ 1  เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

  ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 

เปูาหมายที่ 2  พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ตัวชี้วัด 2.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก
บริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

  ตัวชี้วัด 2.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 

เปูาหมายที่ 3  ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้
ที่เป็นธรรมมากขึ้น 

  ตัวชี้วัด 3.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
  ตัวชี้วัด 3.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 

เปูาหมายที่ 4  เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๒๐ 
  ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่

เพ่ิมข้ึน 

 (9.2) แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและ

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  
2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที ่
3. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้

เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
6. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน  
7. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
8. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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9. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดย
ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ
การท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

10. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 แผนปฏิบัติการด้านการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖5
โดย ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)
โดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ (คนร.)

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

------------------------------------------------------------------------------ 
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ส่วนที่ ๓  สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)  
ของกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓.๑  ภาพรวม  

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

“ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565” 

๓.๑.๒ พันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก 

2) ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพ่ือเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 

3) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4) บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย  
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๓.๒  แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 

๑) เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและ

อุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา 
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 
1. มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภาคอุตสาหกรรม  พัน 

ล้านบาท 
3,345.97 

(ปี 60) 
3,600 3,700 3,900 สศอ. 

2. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม (RGDP)(1) 

ร้อยละ 1.6 
(ปี 60) 

4 4.3 4.6 สศอ. 

3. ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า(2) 

ร้อยละ 0.45  
(ปี 56) 

2 2 2 สศอ. 

4. วิสาหกิจทีไ่ดร้ับการพัฒนาให้มศีักยภาพ 
สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

ล้านบาท 8,000 
(ค่าเฉลี่ยปี 
57 - 61) 

13,000 14,000 15,000 กสอ. 

5. จ านวนมาตรฐานสินค้าและบรกิารที่เพิ่มขึ้น
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและขดีความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

เรื่อง 210
(เป้าหมาย  
ปี 62) 

224 238 252 สมอ. 

6. จ านวนสถานประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านมาตรฐาน 
เพื่อบทบาทในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

ราย 2,365 
(เป้าหมาย  
ปี 62) 

3,420 3,520 3,620 สมอ. 

หมายเหต ุ (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (RGDP) ภายใต้เง่ือนไข  ๑) การส่งออกต้องขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
๒) หากการส่งออกขยายตัวต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ การลงทุนต้องขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ และการบริโภคขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘ 

(2) ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพิ่มขึ้น ภายใต้เง่ือนไข การเพิ่มคุณภาพทุน/แรงงานเพื่อยกระดับผลิตภาพ 

๓) แนวทางการพัฒนา 
3.1) ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี

นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม 

๓.๒) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะสูงทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 
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3.4) พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

4.1) โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 

4.2) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 

4.3) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 

4.4) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 

4.5) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 

4.6) โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 

4.7) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 

4.8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 

4.9) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 

4.10)  โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

4.11)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันอย่างครบวงจร 

4.12)  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 

4.13)  โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล 

4.14)  โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ 

4.15)  โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล 

4.16)  โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.17)  โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SMEs 

4.18) โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME 

4.19) โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

4.20) โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

4.21) โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

4.22) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 

4.23) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

4.24) โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่น 

4.25) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

4.26) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

4.27) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 

4.28) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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4.29) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

4.30) โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค 

4.31) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 

4.32) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

4.33) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

4.34) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 

4.35) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

4.36) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 

4.37) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพ
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.38) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.39) โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นรากฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.40) โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ
พ้ืนที่ของภาค 

4.41) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคอุตสาหกรรม 

4.42) โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพ้ืนฐาน 
วัตถุดิบทดแทน และวัตถุดิบขั้นสูง 

4.43) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

4.44) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากร
ทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสู่การเป็นฐานการหมุนเวียนทรัพยากร รองรับ
การขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ) 

4.45) โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.46) โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอ้อย 

4.47) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ าตาลทราย 

4.48) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและ
ขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550 

4.49) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๕๒ 

4.50) โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก :  
นิคมอุตสาหกรรม Smart Park 

4.51) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

4.52) กลุ่มโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรม 

4.53) กลุ่มโครงการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่างๆ 

4.54) กลุ่มโครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

4.55) กลุ่มโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

4.56) กลุ่มโครงการยกระดับผลิตภาพเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม 

4.57) กลุ่มโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

4.58) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (กิจกรรม 
เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม) 

4.59) โครงการประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพ้ืนที่ 

4.60) โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค (กิจกรรม การพัฒนา
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 2) 

4.61) โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่
ที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.62) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

5.63) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ากล (กิจกรรม ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผ้าทออีสาน) 

5.64) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

5.65) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันอย่างครบวงจร 
(กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน) 

5.66) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๕๓ 

๓.๒.๒  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

๑)  เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 
 1. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

(ปี 59-61) 
5 5 5 กรอ./

กนอ. 
 2. มลูค่าการลงทุนของโรงงานอตุสาหกรรม

เป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (S-curve) 
ร้อยละ 5 

(ปี 59-61) 
5 5 5 กรอ. 

กนอ. 
 3. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการศึกษาความเหมาะสม

ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  
พื้นที ่ 61  

(ปี 61) 
7 
 

7 
 

7 
 

กรอ. 

 4. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับบริการดา้น
การส่งเสิรมอตุสาหกรรม 

  

ราย 110,335 
 (ปี 61) 

116,950 
 

123,970 
 

131,410 
 

สปอ./
กสอ./
สมอ./

สอน./กรอ. 
 5. จ านวนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น  ไร ่ 120,000  

(ปี 62) 
เพิ่มขึ้น 
500 ไร ่

เพิ่มขึ้น 
500 ไร ่

เพิ่มขึ้น 
500 ไร ่

กนอ. 

 6. จ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการ
เพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบคุณภาพ
เพื่อรองรับมาตรฐาน 4.0 

รายการ 22  
(เป้าหมาย

ปี 62) 

40 26 23 สมอ. 

7. จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองและองค์กร
ก าหนดมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

หน่วยงาน 220 
(เป้าหมาย 

ปี 62) 

230 260 270 สมอ. 

 8. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการ
ข้อมูลอุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  1 
(ปี 61 
25,691 

ราย) 

5 5 5 สศอ. 

๓)  แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและ 

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
3.2) ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
3.3) ศึกษาและก าหนดพ้ืนที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
3.4) พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์การให้บริการ และห้องทดสอบให้สามารถบริการ

งานเสริมสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๕๔ 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
๔.๑) โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๔.๒) โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

๔.๓) โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ 

4.4) กลุ่มโครงการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมศักยภาพ 

4.5) กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ e-Government และศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

4.6) โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค (กิจกรรม การพัฒนา
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 1) 

4.7) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันอย่างครบวงจร 
(กิจกรรม ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช) 

4.8) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งและการท าประมง
ทะเลที่ได้มาตรฐานสากล 

4.9) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

4.10) โครงการศึกษาแหล่งทุนระบบดิจิตอลเพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและ
ผู้ประกอบการโรงงานสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ในระบบ Sanbox   

4.11) โครงการจัดท าแผนและห่วงโซ่ทางการตลาดเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่
ระบบออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๕๕ 

๓.๒.3  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) เป้าหมาย 

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 
1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ         
   1.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการ

รับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ  
แห่ง  

 
19 

(ปี 58) 
30 32 34 กนอ. 

 
   1.2  จ านวนพื้นที่ท่ีพัฒนาเขา้สูก่ารเปน็เมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(1) 
พื้นที ่

 
8  

(ปี 59) 
18 18 18 กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับการจัดการ 
 2.1 กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย(2)     
  
2.2 กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย  

 
ล้านตัน/ป ี

 
ล้านตัน/ป ี

 
1.18 

 
19.82 
(ปี 60) 

 
1.65 

 
23.35 

 
1.74 

 
24.26 

 
1.74 

 
25.26 

 
กรอ. 

 
กรอ. 

3. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหา
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ราย 2,311 
(ปี 61) 

 

2,000 2,000 2,000 สปอ. 

4. สถานประกอบการเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น 

ราย 1,080 
(ปี 60) 

1,500 1,500 1,500 กรอ. 

5. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดร้ับ
การก ากับดูแลตามกฎหมาย(3) 

ร้อยละ 74,519 
 (ปี 61) 

78,245 
 

82,157 
 

86,265 
 

สปอ./กรอ.
สมอ./กพร. 

หมายเหตุ   (1) ปี 65 EIT 18 พื้นที่ 15 เดิมเป็น EIT ระดับที่ 3 มุ่งสู่ EIT ระดับที่ 5 ปี 69   ปี 64 เสนอก าหนดพื้นที่ใหม่ (เฟส 2) ใน 15 จังหวัดเดิม     
จังหวัดละ 1 พื้นที่ และพัฒนาใหป้ี 65 เป็น EIT ระดับที่ 1 ทั้ง 15 พื้นที่ + 4 พื้นที่ใน 4 AEC (มุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด) 

 (2) การจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม (ปริมาณกากเข้าสู่ระบบ ระดับ 5 เท่ากับ 1.11 ล้านตัน) 
 (3) จ านวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

๓) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
3.3) บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม 
3.4) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร

กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3.5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
๔.๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน

ด้านแร่และโลหะของประเทศ 
๔.๒) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔.๓) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่

เมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
4.4) โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
4.5) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
4.6) โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Enhancement) 
4.7) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค (กิจกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม) 
4.8 โครงการป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

๓.๒.4  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

๑) เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 
 1. การพัฒนาระบบ i-industry เพื่อให้บริการ

ประชาชนไดม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ชุดข้อมูล N/A เช่ือมโยง

ข้อมูลกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

อย่างน้อย 2 
ชุดข้อมูล 

เช่ือมโยง
ข้อมูลกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

อย่างน้อย 2 
ชุดข้อมูล 
(เพิ่มเติม) 

เช่ือมโยง
ข้อมูลกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

อย่างน้อย 2 
ชุดข้อมูล
(เพิ่มเติม) 

สปอ.  
 

 2. หน่วยงานในสังกัด อก. มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน        
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  

ร้อยละ 62.5 
(80 คะแนน  

ขึ้นไป) 
(ปี 60) 

80  
ของหน่วยงาน
ในสังกัด อก.  
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

80  
ของหน่วยงาน
ในสังกัด อก. 
 (85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

80  
ของหน่วยงาน
ในสังกัด อก.  
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

สปอ. 

 3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 94 
(ปี 61) 

96 98 100 สปอ. 

 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรม  

ร้อยละ 84.32 
(ปี 57) 

85 85 85 สปอ. 
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๓) แนวทางการพัฒนา 

3.1) ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.2) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

3.4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
๔.๑) โครงการการพัฒนาบริการดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

เพ่ือส่งเสริมการบริการและประสิทธิภาพภาครัฐ 

4.2) โครงการพัฒนาระบบราชการของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

4.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.4) ก าหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรด้านการมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 

4.5) โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ าตาลทราย 

4.6) โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

4.7) กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

4.8) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (กิจกรรม ขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์) 

4.9) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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๓.๓  ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 ๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*   42,755.9576 ล้านบาท   

แหล่งเงิน* 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
28,401.9276 1,454.0000 - - 12,900.0300 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑)  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 6,696.5840  6,932.4020 7,408.2126 21,037.1986 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - 500.0000 900.0000 1,400.0000 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  3,634.7200 5,132.5800 4,132.7300 12,900.0300 

๒)  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  2,097.6332  1,726.0132 845.5932 4,669.2396 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 

3)  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  568.8093   588.3589   603.3589   1,760.5271  

เงินรายได้ของหน่วยงาน 16.2500 17.7500 20.0000 54.0000 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 
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4)  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  296.0720   331.6270   307.2633   934.9623  

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ก 

การวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ก. การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
 การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis) เป็นการประเมินจาก
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ( Internal Factors) และการวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรม โดยจาก 
ผลการวิเคราะห์นี้ น าไปจัดท า TOWS Metrix เพ่ือหามาตรการที่เกี่ยวข้องและแนวทางการด าเนินงาน
ต่อไป 
 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)   
วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors)  โดยใช้หลักการ The McKinsey 7S 

Framework ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์กร (กระทรวงอุตสาหกรรม) ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
กลยุทธ์ การบริหารจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบการท างาน และค่านิยมร่วม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

 

ภาพที่ 1 The McKinsey 7S Framework 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)   

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 

1. มีโครงข่ายหน่วยงานครอบคลุม 76 จังหวัด 
2. มีโครงสร้าง และกระบวนการท างานของ

หน่วยงานและกลไกการบริหาร ทีส่ามารถบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างโปร่งใส โดยการยึด
หลักธรรมาภิบาล 

3. มีสถาบันเครือข่ายที่มีความคล่องตัวและ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

1. โครงสร้างอัตราก าลัง ไม่เหมาะสม 
2. ความซ้ าซ้อนของงานและโครงสร้างการท างาน     

ที่แยกขาดจากกัน ท าให้ผู้รับบริการต้องติดต่อ   
หลายฝ่าย 

3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ     
กรม กอง ต่างๆ เป็นไปด้วยความยากล าบาก 

2. Strategy (กลยุทธ์) 

1. มีรูปแบบบริการด้านส่งเสริมพัฒนาที่หลากหลา 
2. มีนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

1. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2. การด าเนินงานยังให้ความส าคัญกับแผนและ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องไม่มากพอ 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

1. มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
งบประมาณไปยังโครงการเร่งด่วน 

1. ขาดการบูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงาน 
2. มปีัญหาการบริหารจัดการเชงิระบบในเรื่องการเงิน 

(การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า) และงบประมาณ
ไม่ได้มีการพิจาณากันสัดส่วนไว้ตามภูมิภาค ท า
ให้การด าเนินการขาดความคล่องตัวด้านการเงิน 
และท าให้มีผลกระทบกับการด าเนินงาน  

3. มีความสับสนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่องค์กรที่ทับ
ซ้อนกันซึ่งอาจท าให้ การบริหารงบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

4. ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสถาบันฯอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

5. กลุ่มผู้รับบริการได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง/การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมท าให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ตกอยู่ในวงจ ากัด และขาดการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของกระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่ว 
ประเทศ รวมถึงผู้รับบริการยังต้องเป็นฝ่ายเข้าหา
กระทรวงเป็นส่วนใหญ่ 

6. ขาดการจัดการองค์ความรู้เพ่ือเชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนกลาง ผู้วางแผนนโยบายกับผู้ปฏิบัติงานใน
การน าแผนต่างๆ ไปใช้ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
4. Staff (บุคลากร) 
1. บุคลากรมีพ้ืนฐานการศึกษาดี  
2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้

บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

1. บุคลากรส่วนหนึ่งมีการจัดจ้าง แบบอัตราจ้าง
ชั่วคราว ซึ่งอาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่ม่ันคง  

2. ระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากรุ่นสู่
รุ่น (ระบบบ่มเพาะ) ยังไม่มีประสิทธิภาพ  

3. บุคลากรยังขาดขวัญและก าลังใจ 
5. Skills (ทักษะ) 
1. มีความเชี่ยวชาญด้านการอุตสาหกรรมเฉพาะ

ด้าน เนื่องจากมีการท างานในเรื่องเฉพาะอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มีความเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการได้ดี 
โดยเฉพาะปัญหาด้านเทคนิค/วิศวกรรม 

1. บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรยังปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของการ
แข่งขันของตลาดโลก แนวทางการบริหารจัดการ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ช้า  

3. บุคลากรขาดความสามารถในการวิเคราะห์และ
การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6. System (ระบบการท างาน) 
1. มีกฎหมายควบคุมและก ากับดูแลเป็นจ านวนมาก 

ครอบคลุมหลายภาคการผลิต 
2. การอ านวยความสะดวกในการลงทุน และการ

อนุญาต ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
3. มีระบบฐานข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม  
4. มีทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ดีพอสมควร 
5. มี portal website ด้านอุตสาหกรรมที่ให้บริการ

กับทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ประกอบการ 
นักวิชาการ และบุคลากรในหน่วยงาน 

5. มีการตั้งงบประมาณและจัดท าแผนการใช้
งบประมาณล่วงหน้า 

6. มีการจัดจ้างที่ปรึกษาร่วมด าเนินโครงการ      
เพ่ือความทั่วถึงของการให้บริการ 

1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนภูมิภาคยัง 
ไม่ดีพอ 

2. ไม่มีอ านาจใช้เครื่องมือทางภาษีโดยตรงในการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 

3. งบประมาณประจ าปีมีลักษณะการขยายตัวแบบ
เส้นตรงเป็นสัดส่วน กับงบประมาณของ
หน่วยงาน  ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่
กระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องรับผิดชอบ  

4. กฎหมายซ้ าซ้อน เป็นภาระให้แก่ผู้ประกอบการ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดช่องว่าง ให้เกิดการใช้อ านาจในทางมิชอบ 

5. โครงข่ายเชื่อมโยงระบบงาน และฐานข้อมูลยัง
ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน 
ทั้งกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

6. การพ่ึงพาบุคลากรจากภายนอก (การจ้างที่
ปรึกษา) และขาดการเรียนรู้จากที่ปรึกษา 

7. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

1. มีการก าหนดค่านิยมของกระทรวงอุตสาหกรรม   
ที่ชัดเจนมากขึ้น 

1. ยังไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

 ส าหรับปัจจัยภายนอกนั้น เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อด้านอุตสาหกรรม    
โดยพิจารณาใน 6 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

   

ภาพที่ 2  มิติการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

โอกาส (Opportunities)   ภัยคุกคาม (Threats) 
1. Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย) 

1. รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนใน
การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 

2. รัฐบาลให้ความส าคัญกับกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนา
และส่งเสริม SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน 

3. รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
บูรณาการงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
อุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ 

4. รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการจูงใจที่ให้
ภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสู่
เชิงพาณิชย์มากข้ึน 

5. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เช่น การส่งเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การเร่งรัด
ควบคุมมลพิษ และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป็นต้น 

 

1. ข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่อาจจ ากัด
ความเป็นอิสระในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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โอกาส (Opportunities)   ภัยคุกคาม (Threats) 
6. นโยบายด้านอุตสาหกรรมมีความต่อเนื่อง เน้น

ด้านการปรับโครงสร้างและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. ข้อตกลงระหว่างประเทศ เอ้ือประโยชน์ต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
8. การปฏิรูปประเทศคาดว่าจะส่งผลดีต่อการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน  
9. การออกกฎหมาย กฎระเบียบ สามารถท าได้

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

2. Economic (เศรษฐกิจ)  

1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ASEAN (plus) 
กับประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ        
เอ้ือประโยชน์ต่อการค้า 

2. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
รัฐบาลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้
มากขึ้น 

3. การอนุมัติการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมหลายสาขา 
อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการบิน และ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เป็นต้น 

1. นักลงทุนไม่มีความผูกพันกับการลงทุนไทยเป็น
พิเศษ พร้อมจะย้ายการลงทุนได้ง่าย และมี
แนวโน้มสนใจการลงทุนในภาคบริการมากกว่า
ภาคอุตสาหกรรม 

2. การค้าโลกมีการแข่งขันรุนแรงมีกติกาใหม่ๆ 
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว ท าให้พยากรณ์ยาก 

3. ต้นทุนแรงงาน พลังงาน และโลจิสติกส์           
มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

4. ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรม ส่งผลให้โครงสร้าง
อุตสาหกรรมของประเทศ ยังเป็น OEM 
มากกว่า ODM และ OBM 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 

1. ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับระบบการให้บริการ  
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้การเข้าถึง
ผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งท าให้
ช่องทางการเข้าถึงผู้รับบริการมีต้นทุนที่ต่ าลง 

2. มีการยอมรับและใช้สินค้าอุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานมากขึ้น 

3. ผลิตภัณฑ์/สินค้าส าหรับผู้สูงอายุ 

1. สังคมยังมองภาคอุตสาหกรรมเป็นภาพลบ    
ท าให้เกิดการต่อต้าน/ไม่ใหค้วามร่วมมือ 

2. โครงสร้างแรงงานไม่สามารถสนอง          
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และมี
อัตราการเข้าออกสูง 

3. ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบกับแรงงาน
และโครงสร้างอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

4. ค่านิยมการศึกษาของคนไทยเน้นการศึกษา    
ในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่งผลให้
โครงสร้างแรงงานไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

5. ความต้องการของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง   
แบบพลวัต 

6. ปัญหาการพ่ึงพาแรงงานต่างด้าว 
7. ปัญหาความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
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โอกาส (Opportunities)   ภัยคุกคาม (Threats) 
4. Environment (สิ่งแวดล้อม) 

1. กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสร้างโอกาสใน
เรื่องของสินค้า/บริการ และการสร้างงานใหม่ๆ   

2. การเพ่ิมบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม    
ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Brand Image) 

3. เกิดวิกฤตการณ์อาหารแพงและความขาด
แคลนอาหารจากสภาพอากาศท่ีแปรแปรปรวน    
เป็นโอกาสดีของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร   
ของไทย (Resource Scarcity) 

4. มีทรัพยากรแหล่งแร่โปแตสที่มีคุณภาพสูงและ
ปริมาณที่สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนใน
ประเทศได้ 

1. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม 

2. หลายประเทศใช้มาตรการ NTB ที่เก่ียวข้องกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าและการลงทุน 

3. ปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ภาคอุตสาหกรรม กระทบความเชื่อม่ันของ
ประชาชน 

5. Technology (เทคโนโลยี) 

1. การเปลี่ยนแปลงด้าน Bio -Technology และ 
Material-Technology เปิดโอกาสให้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

2. มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย 
3. บุคลากร/เยาวชนมีศักยภาพเรื่อง Robotic 
4. การให้ความสนใจของโลกต่อกระแส Industry 4.0 

1. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วยากต่อการ
ติดตามและเรียนรู้ มีต้นทุนสูงในการติดตามให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

2. ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อเทคโนโลยี
มากกว่าผู้คิดค้น ท าให้ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 

3. ผู้ประกอบการยังไม่ค่อยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต (Technology) 

4. ข้อจ ากัดในด้านความรู้และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่อการพัฒนาไปสู่ Industry 4.0 

6. Stakeholders (ลูกค้า/ ผู้รับบริการ) 

1. อุตสาหกรรมมีการรวมกลุ่มชัดเจนขึ้น ท าให้
สามารถทราบถึงความต้องการของ
ผู้ประกอบการได้ง่าย 

2. ผู้ประกอบการมีความรู้มากข้ึน มีความเข้าใจใน
การประกอบกิจการของตนมากข้ึน 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานรัฐมากข้ึน 

1. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในปัญหา
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้าน
มลพิษและสิ่งแวดล้อม  

2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของ
ตนเอง เมื่อต้องประสานงานกับกระทรวง
อุตสาหกรรมในเรื่องต่างๆ 

3. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบโครงการหรือ
กิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้บริการ 

 



 

    

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ๖๗ 

 

3. TOWS Matrix 

 จากการวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถน ามาจัดท ามาตรการเชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3  TOWS Matrix 

มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการปรับปรุง (W-O) 
1. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การอนุมัติ การอนุญาต และ

การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (แร่โปแตส) ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึง          
สร้างเครือข่ายการผลิตให้เชื่อมโยงในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตามนโยบายรัฐบาล การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของ ASEAN (plus) และยกระดับเข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานการผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

3. ให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนา
ด้านการมาตรฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่าและ
นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย* 

4. การก ากับและส่งเสริมกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล รองรับ
เศรษฐกิจสีเขียวและเป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็น SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP 
เพ่ือกระจายรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้สังคมมากข้ึน 

6. ให้การส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

7. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital 
Technology ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต 

  
 

1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของกระทรวงฯ ตลอดจนขอบเขตและวิธี
ด าเนินงานเพ่ือรองรับภารกิจเป้าหมาย การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม 
3. ผลักดันให้สถาบันเครือข่ายด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบาย

ภาครัฐ ตลอดจนการผลักดันให้มีหน่วยงานกลาง หรือสถาบันเครือข่ายใหม่ๆ 
ส าหรับรองรับภารกิจที่ยังขาดอยู่ 

4. พัฒนาการให้บริการของกระทรวงผ่านศูนย์บริการร่วมที่สามารถตอบสนองได้อย่าง
เป็นเอกภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่  

5. พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เช่น การคิดวิเคราะห์ และภาษาต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง
กลไกและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งจากภายในกระทรวง จากวิทยากร
และที่ปรึกษา ฯลฯ เพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเข้าเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. บูรณาการระบบข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ เช่น กฎระเบียบ เทคโนโลยี AEC ฯลฯ ให้มีเอกภาพ 

7. ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการโดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

    

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ๖๘ 

 

มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการปรับปรุง (W-O) 
8. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ก ากับดูแล       

การประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวง 
9. การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมแนวคิด Eco Town / Eco Industrial Estate  
10. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
11. พัฒนาการก าหนดมาตรฐานให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน 

รวมถึงผู้สูงอายุ  
12. พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองให้สอดคล้องกับแนวทางสากลและเป็นไป

ตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
13. ก ากับดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
14. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ าให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

ต่อความต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม 
15. สร้างให้นิคมอุตสาหกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต และ

บริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
16. การเร่งรัดการน ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ 
17. ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2560-2564 

8. บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เช่น แรงงาน พลังงาน น้ า 
วัตถุดิบทางการเกษตร โลจิสติกส์ ฯลฯ เพ่ือลดผลกระทบจากต้นทุนที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 

9. การวางแผนก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ
และความสามารถของบุคลากรของกระทรวง (เพ่ือเตรียมรับวิกฤตการขาดแคลน
บุคลากรคุณภาพและยุคเปลี่ยนผ่าน) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: คลสัเตอร์อุตสาหกรรม คือ  ซูปเปอร์คลัสเตอร์ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 2) เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3) ปโิตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  4) ดิจิทัล  5) Food Innopolis 6) Medical Hub และคลัสเตอร์อ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรแปรรูป 6) แฟชั่น  
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดแีละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 5) การแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7) การบนิและโลจสิติกส์ 7) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) ดิจิทัล 10) การแพทย์ครบวงจร  
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มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T) 
1. ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ              

ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
2. สร้างกลไกการรับรู้และแก้ไขกฎหมาย และประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรม 
3. ยกระดับผู้ประกอบการจากผู้รับจ้างผลิต เป็นผู้พัฒนาตราสินค้า (OBM) รวมทั้ง

สนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าด้วยการพัฒนาการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา 
และการสร้างตราสินค้าผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การมีศูนย์ทดสอบกลาง การผลักดัน
ให้เกิดศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design Center) ใน
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม 

5. ให้การสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพ่ือลดผลกระทบจาก      
การขาดแคลนแรงงานฝีมือ 

6.ปรับปรุงกฎระเบียบ หรือสนับสนุนให้มีการยืดอายุการท างานของแรงงานที่จ าเป็น 
ตลอดจนหามาตรการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแรงงานสูงอายุ 

7. สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการปรับตัว รวมทั้งการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต อาทิ กระแส
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี(ในสถานประกอบการ)ที่เหมาะสม (Appropriate 
Technology) กับศักยภาพของพ้ืนที่และอุตสาหกรรม 

9. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี recycle เพ่ือสนับสนุนการน าของเสีย
กลับมาใช้ใหม่และเป็นแหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

 
 

1. สนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงฯ (ส่วนราชการ) ให้มีขีดความสามารถท่ีจะ
เป็นผู้ด าเนินการเองได้เพ่ิมขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาภายนอก 

2. ควบรวมกิจกรรมและก าลังคนท่ีมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีความซ้ าซ้อนเพ่ือสร้าง
จุดแข็งให้กับกระทรวงฯ มากขึ้น 

3. เตรียมความพร้อมของบุคลากรในกระทรวง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
รวมทั้งการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศในประชาคมอาเซียน 

4. ขยายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกระทรวงในด้านต่างๆ 
ทั้งการก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม  

5. ปรับปรุงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานต่างๆ 
6. สร้างค่านิยมการเป็นผู้ประกอบการ หรือการเป็นแรงงานวิชาชีพอุตสาหกรรม 
7. เสริมสร้างความรู้/เข้าใจเรื่องความส าคัญของมาตรฐานและความเชื่อมั่น

เครื่องหมายมาตรฐาน ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค 



 

    

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ๗๐ 

 

มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T) 
10.  ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
11.  ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน                

ในภาคอุตสาหกรรม 
12.  การวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต (Foresight) 
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4. ความคาดหวงัของผู้รับบริการ 

ตารางที่ 4 ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 

โรงงานอุตสาหกรรมและ    
เหมืองแร่ 

- มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความชัดเจน 

- มีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลเตือนภัยที่ถูกต้อง ทันเวลา
และสถานการณ์ 

- กระบวนการออกใบอนุญาตที่มีความรวดเร็วตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก าหนด 

- การก าหนดผังเมืองให้มีความชัดเจน 
- การจัดการแรงงานต่างด้าว 

SMEs - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในระดับสากล 

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมี
นวัตกรรม 

- การสนับสนุนสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ 

ประชาชน/ผู้บริโภค - สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย 
- การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม     

ให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

ชุมชน 

 

- ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบการต้องการให้มีการก ากับ/ควบคุม/
ดูแลการประกอบกิจการ โรงงาน เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ให้มี
ความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน/สถานศึกษา - มีข้อก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
- มีการบูรณาการและประสานงานอย่างใกล้ชิด 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๗๓ 
 

 
 
 
 

1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติมโตและเข้มแข็ง 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติมโตและ
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและการ
บริการแห่งอนาคต/แผนปฏิรูปด้าน
เศรษฐกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

1. มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภาคอุตสาหกรรม  
(NGDP ภาคอุตสาหกรรม) 

3,345.97 
 พันล้านบาท 
(ปี 2560) 

 

 

ค าอธิบาย  : 
 
 
 
 
 

 ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (Gross Domestic Product)  หมายถึง มลูค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสดุท้ายทั้งหมดทีผ่ลติได้ภายใน
อาณาเขตของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น ณ ราคาปัจจุบัน (Nominal Gross Domestic Product : NGDP) หมายถึง มูลค่ารวมของสินคา้และบริการ 

ขั้นสุดท้ายทั้งหมดทีผ่ลติได้ภายในอาณาเขตของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ ราคาปัจจุบัน 
 NGDP  ภาคอุตสาหกรรม หมายถงึ มูลค่ารวมของสินคา้สาขาอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย 22 อุตสาหกรรมย่อย) ขั้นสุดท้ายทั้งหมดทีผ่ลิตไดภ้ายใน

อาณาเขตของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ ราคาปัจจุบัน  

สูตรการค านวณ :   ผลรวมของ NGDP ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูล NGDP  ของ ไตรมาส 4 ของปีก่อน และไตรมาส 1, ไตรมาส  2 , ไตรมาส  3 ของปีปัจจุบัน      
   

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
กระทรวงอุตสาหกรรม 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๗๔ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  รวบรวมข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : 1. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
5. ส านักคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
6. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดท าข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๗๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติมโตและ
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและการ
บริการแห่งอนาคต/แผนปฏิรูปด้าน
เศรษฐกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

2. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรม 
(RGDP) 

ร้อยละ 1.6  
(ปี 2560) 

 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม (RGDP) 
ภายใต้เง่ือนไข          
    ๑) การส่งออกต้อง
ขยายตัวไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10  
    ๒) หากการส่งออก
ขยายตัวต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 
การลงทุนต้องขยายตัว
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ และ
การบริโภคขยายตัวไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๘ 

ค าอธิบาย  : 
 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น ณ ราคาปีฐาน (Real Gross Domestic Product  :  RGDP)  หมายถึง มูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้น
สุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตได้ภายในอาณาเขตของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ ราคาปีฐาน 
 RGDP  หมายถึง  มูลค่ารวมของสินค้าสาขาอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย 22 อุตสาหกรรมย่อย )  ขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตได้ภายในอาณาเขตของ

ประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ ราคาปีฐาน   

สูตรการค านวณ :  การขยายตัวของ RGDP ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูล RGDP  ของ ไตรมาส 4 ของปีก่อน และไตรมาส 1, ไตรมาส  2 , ไตรมาส  3 ของปีปัจจุบันมาค านวณ 
หาอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  รวบรวมข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๗๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติมโตและ
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและการ
บริการแห่งอนาคต/แผนปฏิรูปด้าน
เศรษฐกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

3. ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.45  
(ปี 2556) 

ผลิตภาพการผลติ
ภาคอุตสาหกรรม (TFP) 
เพิ่มขึ้น ภายใตเ้ง่ือนไข 
การเพิ่มคณุภาพทุน/
แรงงานเพื่อยกระดบั
ผลิตภาพ 

ค าอธิบาย  : 
 
 
 

 ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP)  หมายถึง ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยเชิงคุณภาพของการผลิตโดยรวม เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการผลิต การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน 
 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ส ารวจข้อมูลและจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภาพรวม (TFP) เป็นประจ าทุกปี โดยจัดท า TFP ในรูปแบบบัญชีการเจริญเติบโต 

(Growth Accounting) ซึ่งแสดงองค์ประกอบของการผลิตที่เพิ่มขึ้นว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนเท่าไร เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก  
การเพิ่มแรงงานเท่าไร และเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยเชิงคุณภาพ (TFP) เท่าไร ทั้งหมดแสดงในรูปของร้อยละ โดยข้อมูลหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึง
การผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือแรงงานเป็นส าคัญ 

สูตรการค านวณ :  

  
โดยที่ Y   = มูลค่าเพิ่ม 
        L   = ปัจจัยแรงงาน 
        K   = ปัจจัยทุน 
        α   = สัดส่วนผลตอบแทนค่าจ้างแรงงานต่อผลรวมของค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 

β   =  สัดส่วนคา่เสื่อมราคาของเครื่องจักรต่อผลรวมของค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ส ารวจกลุ่มตัวอย่างนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 2,500 ราย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๗๗ 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติมโตและ
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่/แผนปฏริูปด้านเศรษฐกิจ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

4. วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

8,000 ล้านบาท 
(ค่าเฉลี่ยปี 2557 - 

2561) 

 

ค าอธิบาย  : 
 
 
 

 กระทรวงอุตสาหกรรม วัดความส าเร็จวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการวัดผลส าเร็จจากวิสาหกิจที่
ได้รับการบริการส่งเสริมและพัฒนาจากโครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในปีงบประมาณที่ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการและด าเนินธุรกิจมีผลิตภาพ/ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หลังจากการรับบริการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านไปอย่างน้อย 3-6 เดือน 
 วัดความส าเร็จของผลิตภาพ/ประสทิธิภาพที่เพ่ิมขึ้นจากวิสาหกิจที่ได้รับบริการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีเง่ือนไขของผลิตภาพ/ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นเป็นผลของการเข้ามารับบริการหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1. มีมูลค่าการลดการสูญเสีย  
2. มีมูลค่าต้นทุนท่ีลดลง   
3. มีมูลค่ายอดขาย/รายได้เพิ่มขึ้น 
4. มีมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 

 
เง่ือนไข 
       1. ระบบเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะปกติ 
       2. วัดผลส าเร็จของวิสาหกิจที่มีผลการด าเนินงานที่มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นจากการรับบริการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านไปอย่างน้อย 3-6 เดือน 
เนื่องจากผู้รับบริการต้องใช้ระยะเวลาในการน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปพัฒนาให้มีผลิตภาพ/ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ตามเง่ือนไข 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๗๘ 
 

สูตรการค านวณ :  

 

การประเมินผลใช้ผลรวมมูลค่าในแต่ละเง่ือนไขของวัดความส าเร็จของวิสาหกิจที่ได้รับการบริการ 

มูลาค่าทางเศรษฐกิจ = ผลรวมของมูลค่าการลดการสูญเสีย, มูลค่าต้นทุนท่ีลดลง,มูลค่ายอดขาย 
                                           รายได้เพิ่มขึ้นและมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

ใช้ข้อมูลจากการส ารวจโดยแบบสอบถามและข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๗๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติมโตและ
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่/แผนปฏริูปด้านเศรษฐกิจ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

5. จ านวนมาตรฐานสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

210 เรื่อง 
(เป้าหมายปี 2562) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 จ านวนมาตรฐานสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หมายถึง จ านวนมาตรฐานที่ก าหนดใหม่ 
ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 ใช้ข้อมูลจ านวนมาตรฐานที่ก าหนดใหม่ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส 
(มอก.เอส) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติมโตและ
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่/แผนปฏริูปด้านเศรษฐกิจ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

6. จ านวนสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ 
การพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อบทบาทในการแข่งขันทาง 
ด้านเศรษฐกิจ 

2,365 ราย 
(เป้าหมายปี 2562) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 ใช้ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.), มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 
 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๑ 
 

2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 6 พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ/แผนปฏิรูปดา้นเศรษฐกิจ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

1. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
(ปี 2559-2561) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากจ านวนเงินทนุของผู้ประกอบการทีไ่ด้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
 (รง.4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 ข้อมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ข้อมูลจากการแจ้งเริ่มประกอบกิจการครั้งแรก และการแจ้งเริ่มประกอบกิจการในส่วนขยายจากฐานขอ้มูลการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : 1. กรมโรงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต/แผนปฏิรปูดา้นเศรษฐกจิ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

2. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
(S-curve) 

ร้อยละ 5 
(ปี 2559-2561) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิจารณาจากจ านวนเงินลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ าแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดให้เป้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็ บไซต์ กรอ. 
http://www.diw.go.th/ hawk/data/factype.php) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   ข้อมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโรงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/ แผน
ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ (แผน 12) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

3. จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

61 พ้ืนท่ี 
(ปี 2561) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 พื้นที่ท่ีได้รับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยค านึงถึงความสมดุลในมิติต่างๆ (มิติด้านเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อม สังคม การเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่ โครงสร้าง
พื้นฐาน กฎหมายผังเมือง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 ข้อมูลจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่/แผนปฏริูปด้านเศรษฐกิจ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรา้ง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการให้บริการด้านการส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

110,335 ราย 
 (ปี 2561) 

 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 การให้บริการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการในด้านต่างๆ ดังนี ้ 

     1) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการโรงงานทั้งด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพิม่ศักยภาพการผลิต รวมทั้งแนะน า 
ด้านการจดัการกากอุตสาหกรรม  

     2) ส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ  

     3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาอ้อย น้ าตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

        5) ส่งเสริม สนับสนุนให้บริการเกี่ยวกับการระรองระบบงานด้านการมาตรฐาน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   จัดเก็บข้อมูลจากระบบ i-survey  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : 1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
4. ส านักคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
5. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดท าข้อมลู 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/ แผน
ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ (แผน 12) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

5. จ านวนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 120,000  
(ปี 2562) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 จ านวนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น พิจารณาจากจ านวนนิคมอุตสาหกรรมที่ประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 จัดเก็บข้อมูลจากจ านวนนิคมอุตสาหกรรมที่ประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่/แผนปฏริูปด้านเศรษฐกิจ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

6. จ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการทดสอบคุณภาพเพื่อรองรับมาตรฐาน 4.0 

22 รายการ 
(เป้าหมายปี 2562) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 จ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบคุณภาพเพื่อรองรับมาตรฐาน 4.0 พิจารณาจากจ านวนรายการครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่ได้มีการจัดหามาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้ อแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ของสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 จัดเก็บข้อมูลจากรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ได้มีการจัดหามาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ และห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ /แผนปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

7. จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองและองค์กรก าหนด
มาตรฐานที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรม 

220 หน่วยงาน 
(เป้าหมายปี 2562) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองและองค์กรก าหนดมาตรฐานที่ไดร้ับการพัฒนา/ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม พจิารณาจาก
จ านวนหน่วยตรวจ (IB) หน่วยรับรอง (CB) และห้องปฏิบัติการทดสอบ (LAB) ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตรวจสอบและรับรอง 
และองค์กรก าหนดมาตรฐาน (SDOs) ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในด้านการก าหนดมาตรฐานในแตล่ะป ี

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 จัดเก็บข้อมูลจากจ านวนหน่วยตรวจ (IB) หน่วยรับรอง (CB) และห้องปฏิบัติการทดสอบ (LAB) ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในด้าน
การตรวจสอบและรับรอง และองค์กรก าหนดมาตรฐาน (SDOs) ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในด้านการก าหนดมาตรฐานในแต่ละปี 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน/แผนปฏริูป
ด้านเศรษฐกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

8. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล
อุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1 
(ปี 61 = 25,691 

ราย) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมลูจากศูนย์บริการข้อมลูอุตสาหกรรมทางระบบ Industrial Intelligence Unit (IIU) ผ่านเว็ปไซต์ www.oie.iiu.go.th 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 ข้อมูลจ านวนผู้เข้าใช้งานจากเว็บไซต์ www.oie.iiu.go.th 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.oie.iiu.go.th/
http://www.oie.iiu.go.th/


  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๘๙ 
 

3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พื้นที่และ
เมืองนา่อยู่อัจฉรยิะ/แผนปฏิรปูด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
    1.1 จ านวนนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

19 แห่ง 
(ปี 2558) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม โดยนิคมอุตสาหกรรมจะต้องน าข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑ์ตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ด้าน เป็นกรอบ
มาตรฐานในการเปรียบเทียบเพื่อก าหนดประเด็น/ทิศทางการพัฒนาในแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมได้รับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามที่ กนอ. ก าหนด 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18  
การเติบโตอยา่งยั่งยนื/แผนปฏิรปู 
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    1.2 จ านวนพื้นที่ท่ีพัฒนาเข้าสูก่ารเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 
ปี 2563 = EIT ระดับ 3 (8 จังหวัด 10 พื้นที่)   
              EIT ระดับ 2 (7 จังหวัด 8 พื้นที)่ 
ปี 2564 = EIT ระดับ 3 (15 จังหวัด 18 พื้นที่) 
ปี 2565 = EIT ระดับ 3 (15 จังหวัด 18 พื้นที่)  
              EIT ระดับ 1 (19 พื้นที่ใหม่) 
 

8 พ้ืนท่ี 
(ปี 2559) 

ปี 2565 EIT 18 
พื้นที่ 15 เดิมเป็น EIT 
ระดับที่ 3 มุ่งสู่ EIT 
ระดับที่ 5  
ปี 2569  
ปี 2564 เสนอ
ก าหนดพื้นที่ใหม่ (เฟส 
2) ใน 15 จังหวัดเดมิ 
จังหวัดละ 1 พื้นที่ และ
พัฒนาให้ 
ปี 2565 เป็น EIT 
ระดับที่ 1 ทั้ง 15 
พื้นที่ + 4 พื้นที่ใน 4 
AEC (มุกดาหาร 
สระแก้ว ตาก และ
ตราด) 

ค าอธิบาย  : 
 

 การพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มี
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เน้นการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืน ทางด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 5 มิติ คือ มิติด้าน
กายภาพ ได้แก่ การวางผังเมือง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับเศรษฐกิ จชุมชน
ท้องถิ่น มิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การอยู่ร่วมกันของพนักงาน และชุมชน มิติด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๑ 
 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ด าเนินการศึกษาจัดท าแผนบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสูง 15 จังหวัด จัดท าโครงการยกระดบัการพัฒนาสูเ่มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจให้กับชุมชน ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพ้ืนท่ี 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี พระนครศรี อยุธยา 
สระบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา 

 ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วม (Engagement) : ประเมินและเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพ่ือพัฒนา 

     ระดับที่ 2 การยกระดับ (Enhancement) : ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

     ระดับที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) : การประยุกต์ใช้เทโนโลยี/เครื่องมือในการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังกับ
โรงงานและชุมชน 

     ระดับที่ 4 การพึ่งพาอาศัย (Symbiosis) : เชื่อมโยงของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงาน เป็นต้น 

     ระดับที่ 5 เมืองนา่อยู่คู่อุตสาหกรรม (Happiness) : โรงงานและชุมชนอยูร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ท่ีพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18  
การเติบโตอย่างยั่งยืน/แผนปฏิรูป
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการจัดการ 
    2.1 กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตราย 
 
    2.2 กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 

1.18 ล้านตัน/ป ี
(ปี 2560) 

 
19.82 ล้านตัน/ป ี

(ปี 2560) 
 
 

การจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม 
(ปริมาณกากเข้าสู่ระบบ 
ระดับ 5 เท่ากับ 1.11 
ล้านตัน) 

ค าอธิบาย  : 
 

 กากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการ หมายถึง กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียที่ได้รับการบ าบัดท าลายฤทธิ์ ทิ้ง ก าจัด จ าหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน 
หรือน ากลับไปใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อท าการดังกล่าว 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 -2562 ส าหรับเป็นกรอบนโยบายการ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงงานผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศเข้าสู่ระบบ
การจัดการกากอุตสาหกรรม โดยด าเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบ าบัด ก าจัด รีไซเคิล ยังโรงงานผู้รับด าเนินการได้รับอนุญาตให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   จัดเก็บข้อมูลจากระบบการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18  
การเติบโตอย่างยั่งยืน/แผนปฏิรูป
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
 

2,311 ราย 
(ปี 2561) 

 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังโรงงานไม่ให้ปล่อยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน และท าหน้าที่
สนับสนุนหน่วยงานของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสถานที่สาธารณะบริเวณรอบโรงงานและชุมชน ในลักษณะพัฒนา
และเสริมสร้างความยั่งยืนภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น และรายงานข้อร้องเรียนตามล าดับ และต้องสื่อสาร เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์นโยบายข้อมูล ข่าวสารตามที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้องขอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

 สอจ. 76 จังหวัด เป็นผู้รายงานข้อมูลผ่านระบบ Google Form ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน/แผนปฏริปู
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น 
 

1,080 
(ปี 2560) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นการจดัการโรงงานหรืออตุสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของ
เสียกลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิต การป้องกันปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีสะอาด รวมทั้งการผลิตสินค้าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  มกีารแลกเปลี่ยนของ
เสียที่เป็นวตัถุใช้กับโรงงานอ่ืน ๆ ได้แก่ การลดของเสีย การใช้ซ้ า และการน าวัสดุเหลือใช้ ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

 สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวพิจารณาจากจ านวนสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์และได้รับรอง GI 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

 ข้อมูลจากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และโครงการที่มีการด าเนินกิจการการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน/แผนปฏริปู 
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการก ากับดูแล
ตามกฎหมาย 
 

74,519 ราย 
 (ปี 2561) 

จ านวนสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมครอบคลุม
ถึงสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ และ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 

ค าอธิบาย  : 
 

 สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการก ากับดูแลตามกฎหมาย หมายถึง การก ากับ ดูแล การประกอบกิจการอตุสาหกรรมให้เปน็ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง      

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   จัดเก็บข้อมูลจากระบบ i-survey 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : 1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมายเหตุ : ส างานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดท าข้อมูล 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๖ 
 

4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั/
แผนปฏิรปูด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1. การพัฒนาระบบ i-industry เพื่อให้บริการประชาชนได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

N/A  

ค าอธิบาย  : 
 

 ระบบ i-industry หมายถึง ระบการจัดเก็บทะเบียนประวัตลิูกค้าท่ีมาติดต่อกับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้มีการให้บริการในรูปแบบดจิิทัล  
โดยการเช่ือมโยงข้อมลูจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงอตุสาหกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

 นับจากจ านวนชุดข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 2 ชุดข้อมูล 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั/
แผนปฏิรปูด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

2. หน่วยงานในสังกัด อก. มีผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ร้อยละ 62.5 
(80 คะแนน ข้ึนไป) 

(ปี 2560) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือท่ีจะบ่งช้ีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานรับทราบถึงระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และน าไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน ระบบการ
ท างานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งผลให้การทุจริตประพฤตมิิชอบมีจ านวนลดลง และหมดสิ้นไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   จัดเก็บโดยวิธีส ารวจแบบสอบถามออนไลน์ และจัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ ด าเนินการโดย ส านักงาน ป.ป.ท. 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั/
แผนปฏิรูปด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 94 
(ปี 2561) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นแผนการพัฒนาบุคลากรที่จดัท าขึ้น (ด้านการจัดฝึกอบรม/สมัมนา) จากการรวบรวมข้อมูล
ของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในแต่ละปีงบประมาณโดยแบ่งการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 

 จัดเก็บข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรของแต่ละกรมที่ได้รับงบประมาณและน าผลการด าเนินงานเทียบกับแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรมประจ าปีงบประมาณที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม           ๙๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ/แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั/
แผนปฏิรปูด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (แผน 12) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม  

ร้อยละ 84.32 
(ปี 2557) 

 

ค าอธิบาย  : 
 

 ความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้แก่ผู้รับบริการ เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานได้ดี ทั้งในรูปแบบการให้บริการ และการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   จัดเก็บจากรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 

                                                                                                                                                                                    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565)                                     

ของกระทรวงอุตสาหกรรม 



ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

2563 2564 2565 วงเงินรวม
1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 66 10,331.3040      12,564.9820      12,440.9426      35,337.2286      
2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุน 11 2,097.6332        1,726.0132        845.5932           4,669.2396        
3. การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม 8 585.0593           606.1089           623.3589           1,814.5271        
4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 9 296.0720           331.6270           307.2633           934.9623           

รวม 94 13,310.0685     15,228.7311     14,217.1580     42,755.9576     

โครงการของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติราชการ อก.
งบประมาณ

จ านวนโครงการ
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2563 2564 2565 ยช. แผนแม่บท แผนฯ 12 แผนฯ อก.

10,331.3040  12,564.9820  12,440.9426  

1.1 โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต้น 161.2000     177.3200     195.0520     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1
1.2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเร่ิมต้นธุรกิจ 50.0000       55.0000       60.5000       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.3 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน        18.5000 20.3500       22.3850       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

9.4150         9.4150         9.4150         งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 8 9 1

1.4 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 155.0000 170.5000 187.5500 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 64.8325       71.3158       78.4473       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.6 โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 200.0000     220.0000     242.0000     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.7 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 107.0000     117.7000     129.4700     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 352.9500     388.2450     427.0695     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 13.5000       14.8500       16.3350       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.10 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์

29.0641       31.9705       35.1675       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.11 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน  ามัน
อย่างครบวงจร

24.5000       26.9500       29.6450       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.12 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 457.1148     502.8263     553.1089     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.13 โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล 15.6716       17.2388       18.9626       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.14 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ 20.0000 22.0000 24.2000 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

โครงการของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ 
แหล่งเงินโครงการ/กิจกรรม

ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆหน่วยงาน
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2563 2564 2565 ยช. แผนแม่บท แผนฯ 12 แผนฯ อก.
งบประมาณ 

แหล่งเงินโครงการ/กิจกรรม
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆหน่วยงาน

1.15 โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล 120.0000     132.0000     145.2000     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.16 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม      110.5000 121.5500     133.7050     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.17 โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SMEs 675.5813     743.1394     817.4534     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1
1.18 โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME 92.00000 101.20000 111.32000 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

1.19 โครงการพัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมอาหารแห่ง
อนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

84.0000 92.4000 101.6400 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 4 3 1

1.20 โครงการพัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร

68.0000       74.8000       82.2800       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 4 3 1

1.21 โครงการพัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะ

327.0000     359.7000     395.6700     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 4 3 1

1.22 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 20.0000       22.0000       24.2000       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 4 3 1
1.23 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 64.8000 71.2800 78.4080 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1

1.24 โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถ่ิน 15.0000 16.5000 18.1500 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1
1.25 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 4.8000          5.2800          5.8080          งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1

54.7474       60.0000       66.0000       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 6 9 1
1.26 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 54.5000 59.9500 65.9450 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1

10.6700       10.6700       10.6700       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 3,16 9 1
1.27 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและนิเวศ 10.0000 11.0000 12.1000 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1

1.28 โครงการพัฒนาพื นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 16.0000 17.6000 19.3600 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1
1.29 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 100.0000 110.0000 121.0000 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1
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2563 2564 2565 ยช. แผนแม่บท แผนฯ 12 แผนฯ อก.
งบประมาณ 

แหล่งเงินโครงการ/กิจกรรม
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆหน่วยงาน

1.30 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาค

16.0000 17.6000 19.3600 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1

1.31 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประเพณีและ
วัฒนธรรม

21.6200 23.7820 26.1602 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 5 3 1

1.32 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 15.0000       16.5000       18.1500       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 6 9 1

26.7950       28.2495       29.8495       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 8,6 9 1

1.33 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์

177.0000     194.7000     214.1700     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 4 16 2 1

1.34 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 267.0000     293.7000     323.0700     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 4 16 2 1

1.35 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 340.0000     374.0000     411.4000     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 4 16 2 1

1.36 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้า
เกษตร

100.0000 110.0000 121.0000 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 4 16 2 1

1.37 โครงการส่งเสริมการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพพื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.5000         9.3500         10.2850       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 1

1.38 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื อและโคนมคุณภาพสูงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

14.0000       15.4000       16.9400       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 3 9 1

1.39 โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นรากฐานรายได้
ใหม่ท่ีส าคัญของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41.0000 45.1000 49.6100 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 3 3 1

16.3000       17.9300       19.7230       งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 3 9 1
42.2000       44.2000       46.4000       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 3 9 1

1.41 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

110.7000     121.7700     133.9470     งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 7 7 1

โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพพื นท่ีของภาค

1.40
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2563 2564 2565 ยช. แผนแม่บท แผนฯ 12 แผนฯ อก.
งบประมาณ 

แหล่งเงินโครงการ/กิจกรรม
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆหน่วยงาน

1.42 โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
วัตถุดิบพื นฐาน วัตถุดิบทดแทน และวัตถุดิบขั นสูง

61.5000 45.0000 35.0000 งบประมาณแผ่นดิน กพร. 2 4 3 1

1.43 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

73.0000 50.0000 50.0000 งบประมาณแผ่นดิน กพร. 2 ๔,๙ 3 1

1.44 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสีย
เป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ

-               15.0000 10.0000 งบประมาณแผ่นดิน กพร. 2 4 3 1

1.45 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

526.9759 539.6527 618.7932 งบประมาณแผ่นดิน สมอ. 2 8 3 1

1.46 โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอ้อย 208.49300 239.75000 117.75000 งบประมาณแผ่นดิน สอน. 2 3 3 1

1.47 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน  าตาลทราย 27.60000 23.50000 23.20000 งบประมาณแผ่นดิน สอน. 2 3 3 1
1.48 เงินสมทบกองทุนอ้อยและน  าตาลทราย เพ่ือชดเชยส่วนต่างราคา

อ้อยขั นต้นและขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550

327.4774 - - งบประมาณแผ่นดิน สอน. 2 3 3 1

1.49 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 20.0000       50.0000       10.0000       งบประมาณแผ่นดิน สอน. 2 4 3 1
1.50  โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park

- 500.000       900.000       เงินรายได้หน่วยงาน กนอ. 2 9 3 1

1.51 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 3 3,634.7200   5,132.5800   4,132.7300   งบประมาณหน่วยงาน กนอ. 2 9 3 1
1.52 กลุ่มโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

การผลิตอุตสาหกรรม

31.6000 34.7600 38.2400 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 2 3 1

1.53 กลุ่มโครงการพัฒนาพื นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่างๆ 9.0000 9.9000 10.8900 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 2 3 1

1.54 กลุ่มโครงการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ

14.0000 15.4000 16.9400 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 2 3 1
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2563 2564 2565 ยช. แผนแม่บท แผนฯ 12 แผนฯ อก.
งบประมาณ 

แหล่งเงินโครงการ/กิจกรรม
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆหน่วยงาน

1.55 กลุ่มโครงการจัดตั งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายเพ่ือบริหาร
จัดการการลงทุนในต่างประเทศ

4.0000 4.4000 4.8400 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 2 3 1

1.56 กลุ่มโครงการยกระดับผลิตภาพเพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม

272.0000 299.2000 329.1200 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 2 3 1

1.57 กลุ่มโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 41.0000 45.1000 49.6100 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 2 3 1

1.58 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวง
อุตสาหกรรม (กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม)

48.7425       53.6168       58.9784       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 4 3 1

1.59 โครงการประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื นท่ี 7.6250 0.0000 0.0000 งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 9 5 1
1.60 โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 

(กิจกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 2)

116.6087 120.8600 120.8600 งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 4,3,8,1
6

3 1

1.61 โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.8600         2.8600         2.8600         งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 3 9 1

1.62 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (ส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนใน
พื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

5.9500         5.9500         5.9500         งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 8 9 1

1.63 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล (กิจกรรม ส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพผ้าทออีสาน)

17.9318       19.5000       21.5000       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 16 9 1
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งบประมาณ 

แหล่งเงินโครงการ/กิจกรรม
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆหน่วยงาน

1.64 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 63.4028       69.1496       75.4712       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 3 9 1
1.65 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยางพาราและปาล์มน  ามันอย่าง

ครบวงจร (กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน  ามัน)
40.2000       40.2000       40.2000       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 3 9 1

1.66 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 74.1552       81.5707       89.7278       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 3 9 1
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2,097.6332  1,726.0132  845.5932     

2.1 โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

20.6274 20.6274 20.6274 งบประมาณแผ่นดิน กรอ. 2 8 3 2

2.2 โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน

258.4261 258.4261 258.4261 งบประมาณแผ่นดิน กรอ. 2 6 3 2

2.3 โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและศูนย์
ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

1,565.5797  1,201.2597  301.2597 งบประมาณแผ่นดิน สมอ. 2 4 3 2

2.4 กลุ่มโครงการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมศักยภาพ 40.0000 44.0000 48.4000 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 2 3 2
2.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบ e-Government และศูนย์ข้อมูล 

(Data Center) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

98.0000 107.8000 118.5800 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 2 3 2

2.6 โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
(กิจกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 1)

51.5000       70.9000       71.3000       งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 4 3 2

2.7 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยางพาราและปาล์มน ้ามันอย่าง
ครบวงจร (กิจกรรม ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมในการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช)

20.5000       -               -               งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 6 9 2

2.8 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงกุ้งและสัตว์น ้า
ชายฝ่ังและการท้าประมงทะเลท่ีได้มาตรฐานสากล

30.0000       -               -               งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2 9 9 2

ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆ

2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

แหล่งเงิน หน่วยงาน
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ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

แหล่งเงิน หน่วยงาน

2.9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงการค้าโลก

       13.0000        13.0000        13.0000 งบประมาณแผ่นดิน 2 6 9 2

2.10 โครงการศึกษาแหล่งทุนระบบดิจิตอลเพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจ
เอสเอ็มอีและผู้ประกอบการโรงงานสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ในระบบ 
Sanbox

-               5.0000         7.0000         งบประมาณแผ่นดิน กยผ. 2 8 3 2

2.11 โครงการจัดท้าแผนและห่วงโซ่ทางการตลาดเพ่ือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสู่ระบบออนไลน์

-               5.0000         7.0000         งบประมาณแผ่นดิน กยผ. 2 8 3 2
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585.0593    606.1089    623.3589    

3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาของเสีย
เป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ

25.5000 20.0000      30.0000      งบประมาณแผ่นดิน กพร. 5 18 4 3

3.2 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

106.3700 89.7700 87.7700 งบประมาณแผ่นดิน กพร. 5 18 4 3

3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

259.1958 259.1958 259.1958 งบประมาณแผ่นดิน กรอ. 5 18 4 3

3.4 โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 103.5606 103.5606 103.5606 งบประมาณแผ่นดิน กรอ. 4 18 4 3
3.5 โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 21.0000 21.0000 21.0000 งบประมาณแผ่นดิน กรอ. 4 18 4 3
3.6 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 

Enhancement)

16.2500 17.7500 20.0000 เงินรายได้หน่วยงาน กนอ. 5 6 3 3

3.7 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค (กิจกรรม พัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม)

53.1829      68.6325      75.6325      งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 5 18 4 3

3.8 โครงการป้องกันความเส่ียงและและลดผลกระทบจากการ
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

-               26.2 26.2 งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 5 18 4 3

3. การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

แหล่งเงิน หน่วยงาน
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆ
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296.0720    331.6270    307.2633    

4.1 โครงการการพัฒนาบริการดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ เพ่ือส่งเสริมการบริการและประสิทธิภาพภาครัฐ

-               32.0000      35.0000      งบประมาณแผ่นดิน กพร. 6 20 6 4

4.2 โครงการพัฒนาระบบราชการของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่

-               1.0000         1.0000         งบประมาณแผ่นดิน กพร. 6 20 6 4

4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

40.4639 40.1362 14.2110 งบประมาณแผ่นดิน สมอ. 6 20 6 4

4.4 ก าหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐานรองรับการเข้า
สู่ Thailand 4.0

8.7720 8.7720 8.7720 งบประมาณแผ่นดิน สมอ. 6 20 6 4

4.5 โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย

  36.0800 31.0000      23.0000      งบประมาณแผ่นดิน สอน. 6 20 6 4

4.6 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล เพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

31.9000 35.0900 38.5990 งบประมาณแผ่นดิน กสอ. 2 8 3 1

4.7 กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 15.0000 16.5000 18.1500 งบประมาณแผ่นดิน สศอ 6 20 6 4
4.8 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวง

อุตสาหกรรม (กิจกรรม ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์)
92.9000      92.9000      92.9000      งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 2,6 20,4 3,6 4

4.9 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวง
อุตสาหกรรม

70.9561      74.2288      75.6313      งบประมาณแผ่นดิน สปอ. 6 20,21 6 4

4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

แหล่งเงิน หน่วยงาน
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆ
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