


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
เป้าหมาย : 040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมชีวภาพ 
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V01 การลงทุน   

 F0101 นโยบายส่ งเสริมการลงทุน  
F0102 แหล่งเงินทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสินค้าชีวภาพ 

 F0103 การกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมชีวภาพ 

V02 การผลิต 

 F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ  

 F0202 การสร้างมลูค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ  

 F0203 การต่อยอดงานวจิัยเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 F0204 ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการตลาด 

 F0205 ผลิตภาพของสถานประกอบการชีวภาพสู่โรงงานอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

 F0206 การสร้างคลสัเตอร์ Biorefinery เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 
ชีวภาพทั้งระบบ 
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V03 การตลาด  

 F0301 ความตระหนักของผู้บริโภค
F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
และออฟไลน์ 

 F0303 การกระตุ้นอุปสงค์ภายใน 
ประเทศผ่านมาตรการต่าง ๆ  

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 F0501 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก/ศูนยท์ดสอบ/ห้องปฏบิัติการ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและไดม้าตรฐานสากล  

 F0502 ระบบการท าเกษตรสมัยใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพิ่มผลติภาพและผลผลติทางการเกษตร  

 F0503 ระบบการจัดการเทคโนโลยีและทรัพยส์ินทางปญัญาผลิตภัณฑฐ์านชีวภาพ  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

V04 มาตรฐาน/กฎ ระเบียบ 

 F0401 มาตรฐานผลติภัณฑช์ีวภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด 

 F0402 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับผลิตภัณฑช์ีวภาพ 

 F0403 ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานผลติภณัฑ์ชวีภาพ 

 F0404 กฎระเบียบที่เอื้ออ านวยต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
เป้าหมาย : 040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V01 มาตรฐาน 

 F0101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
และบริการทางการแพทย์  

 F0102 มาตรฐานและวิธีการ
สอบเทียบเครื่องมือทาง
การแพทย์ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 การตลาด V03 การผลิตและบริการ 

 F0301 การสร้างและพัฒนาผูผ้ลิตใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ 

 F0302 ระบบการจดสิทธิ บัตร
เคร่ืองมือแพทย์ 

 F0303 การต่อยอดงานวจิัยไปสูก่าร
ผลิตเชิงพาณิชย์ 

 F0304 การผลิตและบริการทาง
การแพทย์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องของไทยที่มีศักยภาพ 

V02 การลงทุน 

 F0201 มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน การผลิตเครื่องมือแพทย์
และบริการทางการแพทย์ 

 F0202 การเข้าถึงแหล่งทุน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

 F0401 การเข้าถึงตลาด ทั้งใน
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  

 F0402 การส่งออกผลิตภัณฑแ์ละบริการ
ทางการแพทย์ของไทยในต่างประเทศ 

 F0403 ความเชื่อมั่นในการใชผ้ลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ของไทย 

 F0404 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
บริการทางการแพทย์ 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่ออตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย ์

 F0501 เครือข่ายความร่วมมือ/ระบบการให้ค าปรึกษาและรบัรองเครื่องมือแพทย์ 

 F0502 ศักยภาพบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 

 F0503 ระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจร  

 F0504 ศูนย์ทดสอบห้องปฏบิัติการเคร่ืองมือแพทย์ 

 F0505 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 F0506 การวิจัยและพัฒนาวตัถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑท์างการแพทย์ 

 F0507 แหล่งเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
เป้าหมาย : 040301 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดจิิทัล ข้อมูล และปัญญาประดษิฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมและ
บริการ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์  

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V01 การลงทุน 

 F0101 มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
F0102 การพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

V02 ยกระดับขีดความสามารถของกิจการ 

 F0201 ขีดความสามารถผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และ
ผู้ให้บริการออกแบบระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ และในส่วนภูมิภาค 

 F0202 Startups และพัฒนาธุรกิจใหม่ 

 F0203 เงินทุนและเครือข่ายแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ผลิต ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และผู้ให้บริการ
ออกแบบระบบ 

 F0204 การพัฒนาคลัสเตอรอ์ุตสาหกรรม 
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V03 การตลาด 

 F0301 ขีดความสามารถของกิจการในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ 
และดิจิทัล 

 F0302 การใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน  

 F0303 เทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการท างาน
ของรัฐและสร้างการขยายตลาดสู่ภาครัฐ 

V04 นวัตกรรม 

 F0401 เทคโนโลยสีู่เชิงพาณิชย์  

 F0402 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 

 F0403 กลุ่มเครือข่ายพฒันาทางเทคโนโลย ี 
F0404 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในการรับรองคุณภาพสนิค้านวัตกรรมดจิิทัล   

V05 แรงงาน 
 F0501 บุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน  

 F0502 บุคลากรจากต่างประเทศท่ีมทีักษะดิจิทัลข้ันสูง และการบ่มเพาะก าลงัคน
ดิจิทัลและเทคโนโลยขีองไทย 

 F0503 มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รบัผลกระทบ 

 F0504 ทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานสาขาอื่นสูค่วามเชี่ยวชาญระบบ
อัตโนมัตแิละดจิิทัล 

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออตุสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
 F0601 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลและดัชนีอุตสาหกรรม 

 F0602 พื้นที่ทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยนีวตักรรม 

 F0603 มาตรฐานทั้งในระดับ Innovation Specifications และ National Standards 

 F0604 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 F0605 คุณภาพโครงสร้างบรอดแบนด ์การเข้าถึงบริการบรอดแบนดค์วามเร็วสงู  

 F0606 ระบบและโครงสร้างของเทคโนโลยทีี่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
เป้าหมาย : 040302 ความสามารถในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจดจิิทัลของไทยดีขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถ 
ในการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยดีขึ้น 

V01 การเชื่อมต่อดิจิทัล 

 F0101 ความครอบคลุมของ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงทุกพื้นที่ 

 F0102 การใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

V02 ทักษะดิจิทัล 

 F0201 ทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน และทักษะ
ความเข้าใจในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

 F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลางส าหรับแรงงาน
ในการใช้ประโยชนจ์ากดิจิทัลสมัยใหม่  

 F0203 ทักษะดิจิทัลขั้นสูงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ
ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม 
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V03 การเข้าถึงบริการออนไลน ์

 F0301 การเข้าถึงบริการภาครัฐออนไลน์ 
ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

 F0302 การให้บริการภาครัฐข้ามแดน 

 F0303 การวิจัยและพัฒนาโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเรว็สูงแห่งอนาคตให้มี
คุณภาพรองรบัความต้องการใช้งานของ
ประชาชน 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 

 F0401 ความตระหนักรู้และการดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งาน 

 F0402 มาตรการ/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล 

 F0403 การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ที่จ าเป็นต่อการสร้างความยัง่ยนืของการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมาย : 040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารงุอากาศยานในภมูิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซอ่ม
บ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุน่ใหม ่

V01 การลงทุน   

 F0101 มาตรการจูงใจ/สิทธิประโยชน์ส่งเสรมิ
การลงทุนแก่บริษัทที่มีเทคโนโลยีและสิทธิใน 
การให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาท างาน 
ในประเทศ 

 F0102 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศ 

 F0103 การลงทุนเพื่อยกระดบัเทคโนโลยแีละ
เครื่องมือเพื่อการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

V02 การซ่อมบ ารงุ 

 F0201 ขีดความสามารถด้านการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
และความร่วมมือด้านธรุกิจกับหุ้นส่วนตา่งชาตทิี่มีองค์ความรู้และเทคโนโลย ี

 F0202 ขีดความสามารถของกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับสากล 

 F0203 การบริการด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานของไทยที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล 

 F0204 หน่วยรับรองและมาตรฐานของกิจการซ่อมบ ารุงของไทยที่เทียบเท่า
สากล 
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V03 การตลาด  

 F0301 การส่งเสริมการตลาดการซ่อม
บ ารุง 

 F0302 มาตรการดึงดูดผู้ใช้บริการซอ่ม
บ ารุงจากต่างประเทศ 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นศนูย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุน่ใหม่ 

 F0501 ฐานข้อมูล  

 F0502 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 F0503 นิคมการผลิตชิน้ส่วนอากาศยาน / ท่าอากาศยาน และศูนยซ์่อมอากาศยาน 

 F0504 เครือข่ายกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานสูก่ารพัฒนาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน / การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

V04 บุคลากร 

 F0401 หลักสตูรและโครงสร้างหลักสตูรดา้นการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 F0402 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 F0403 ทักษะฝีมือช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 F0404 บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมาย : 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสว่นอากาศยานสงูขึ้น (Tier) 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน

สูงขึ้น (Tier) 

V01 การลงทุน 

 F0101 ก า ร ล ง ทุ น ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า  
ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วน
อากาศยาน 

 F0102 การตั้งฐานการผลิตใน
ไทยของผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศ 
/ยานยนต์ ไฟฟ้า/ยานยนต์
อัตโนมัติจากต่างประเทศ 

V02 นวัตกรรม 

 F0201 การคิดค้นนวัตกรรม 
กระบวนการผลิ ต  และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

 F0202 การวิจัย พัฒนาและ
การทดสอบชิ้นส่วนอากาศ
ยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และ
ยานยนต์อัตโนมัต ิ

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 การตลาด 

 F0401 การส่งเสริมตลาดทดแทนการน าเข้า 

 F0402 เครือข่ายเพื่อการส่งออกชิ้นส่วน
อากาศยาน 

 F0403 บริการการซ่อมผลิตภัณฑท์ี่
หลากหลายมากขึ้นของศูนย์ซอ่มบ ารุงอากาศ
ยานในประเทศเพิ่มขึ้น 

 F0404 การกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์อัตโนมัติทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

V03 การผลิต 

 F0301 ศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรและแรงงาน 

 F0302 การน าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

 F0303 การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และ
ชิ้นส่วนอากาศยาน 

 F0304 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยาน 

V05 มาตรฐาน 

 F0501 มาตรฐานและวธิกีารสอบเทียบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมตัิ และอากาศยาน 

 F0502 ศูนย์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนอากาศยาน 

 F0503 หน่วยรับรอง/ตรวจสอบมาตรฐานตามระดบัสากล 

 F0504 มาตรฐานกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ 

 F0505 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับและสนับสนุนมาตรฐานทั่วไป 

 F0506 โครงสร้างพื้นฐาน ห้องทดสอบ และระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

 F0601 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 F0602 กฎ/ระเบียบทีเ่อ้ือ 

 F0603 มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต 

 F0604 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

 F0605 เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์ไฟฟ้า 

 F0606 การส่งเสริมกิจการบริหารจัดการซากรถยนต์และแบตเตอร่ี 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
เป้าหมาย : 040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V01 วิจัยและพัฒนา 

 F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดอุ้างอิง เพื่อการบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑแ์ละ
บริการในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

 F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม 
ด้านความมั่นคง 

 F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม 
ความมั่นคง 

V02 การผลิต 

 F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการ 

 F0202 ความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการผลิตและ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตใน
เชิงพาณิชย์ 

 F0203 ความร่วมมือในการรับถ่าย 
ทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
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V03 การตลาด 

 F0301 ความเชื่อมั่นภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 F0302 การเข้าถึงตลาดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 F0303 ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
และบริการจากอุตสาหกรรมความม่ันคงประเภทสินค้า
สองทาง 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออตุสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

 F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 F0403 มาตรฐานสนิค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

 F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑแ์ละบริการด้านอุตสาหกรรมความมัน่คง 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

 F0405 ศูนย์ทดสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 F0406 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 F0407 กฎ/ระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความม่ันคงของประเทศ 

 F0408 พื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตวัในอุตสาหกรรมความม่ันคง 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
เป้าหมาย : 040502 การสง่ออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ

เพิ่มขึ้น 

V01 วิจัยและพัฒนา 

 F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดอุ้างอิง เพื่อการบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑแ์ละ
บริการในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

 F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม 
ด้านความมั่นคง 

 F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม 
ความมั่นคง โดยการร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ  
มีองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากในและนอกประเทศ 

V02 การผลิต 

 F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ความม่ันคง  

 F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการผลิตและพฒันาต่อยอดงานวจิัยสู่
การผลิตในเชิงพาณิชย ์

 F0203 ความร่วมมือในการรับถ่ายทอดเทคโนโลย ี
จากต่างประเทศ 

 F0204 การผลิตในอุตสาหกรรมความม่ันคงที่ได้
ตามมาตรฐานสากล  
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V03 การตลาด 

 F0301 ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศในการใช้
ผลิตภัณฑแ์ละบริการของอุตสาหกรรมความม่ันคง
ของไทย 

 F0302 การตลาดเชิงรุก โดยการส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมความม่ันคงของ
ประเทศไทยในการไปเข้าร่วมแนะน าสินค้าใน
ต่างประเทศ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสง่ออกของอตุสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ 

 F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 F0403 มาตรฐานสนิค้าและผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

 F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑแ์ละบริการด้านอุตสาหกรรมความมัน่คง 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

 F0405 ศูนย์ทดสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 F0406 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 F0407 กฎ/ระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความม่ันคงของประเทศ 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย : 040601 แรงงานไทยมีประสทิธิภาพเพิม่ขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

V01 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

 F0101 หลักสูตรส าหรับใช้ในการพัฒนาก าลังคน 

 F0102 เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเคร่ืองจักรในการศึกษาและการฝึกอบรม 

 F0103 มาตรฐานของสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม 

 F0104 ทักษะที่จ าเป็นของบุคลากร 

 F0105 ครูฝึกในสถานประกอบการ 

 F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 

 F0107 ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
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V02 สถานประกอบการกิจการ 

 F0201 การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 F0202 เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกิจการในประเทศ 

 F0203 การจ้างแรงงานที่มีศักยภาพสูง 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

 F0301 นโยบายภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 F0302 มาตรการจูงใจสถานประกอบการ 

 F0303 แผนการผลติ/พฒันาก าลงัคน 

 F0304 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน/สถานประกอบการในทุกขนาด 

 F0305 การบูรณาการหน่วยงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย : 040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิัลในดา้นความพรอ้มในอนาคต 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 

ในด้านความพร้อมใน
อนาคต 

V01 การเข้าถึงดิจิทัล 

 F0101 การเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน  

 F0102 การใชบ้ริการดิจิทัลภาครัฐของประชาชน 

 F0103 ความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธรุกรรมออนไลน์
แก่ประชาชน 

V02 การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 

 F0201 การน าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ  

 F0202 การน าหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในทุกภาค
เศรษฐกิจ  

 F0203 การยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

Va
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V03 รัฐบาลดิจิทัล 

 F0301 บริการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

 F0302 ข้อมูลภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และน าไปใช้ประโยชน์ได ้

 F0303 การใช้ซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ 
ลิขสทิธิ์แบบเปิดในทุกภาคสว่น 

V04 การพัฒนาก าลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล 

 F0401 ทักษะด้านดิจิทัลของพลเมือง 

 F0402 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยเฉพาะดา้นซอฟต์แวร์ ข้อมูล และดิจิทัลคอนเทนต ์

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต 

 F0501 กฎหมายที่อ านวยความสะดวกในการพัฒนาดจิิทัล 

 F0502 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล/โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกครัวเรือน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 


