
เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมชีวภาพ 
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V01 การลงทุน   
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V03 การตลาด  V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V04 มาตรฐาน/กฎ ระเบียบ 

ปี 2564 

V02 การผลิต 

รวมทั้งสิ้น 67/10* โครงการ 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

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

F0101 นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

BOI/  สอน./ สศช. 4 

F0102 แหล่งเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สินค้าชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

F0103 การกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

สอน. 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ  

สศอ./ กสอ./ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ สอน. 

F0202 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยพะเยา/ สอน./ กสอ./ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน)/ วว./ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ สศอ. 

F0203 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมชีวภาพ  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ กสอ./ สอน./ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)/ สศอ. 

F0204 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตลาด  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ กสอ./ สอน./ 
สศอ. 

F0205 ผลิตภาพของสถานประกอบการชีวภาพสู่โรงงานอัจฉริยะ  
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

กสอ./ สศอ. 

F0206 การสร้างคลัสเตอร์ Biorefinery เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิต 
อุตสาหกรรมชีวภาพทั้งระบบ 

- 

F0301 ความตระหนักของผู้บริโภค  

- 

F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์  
และออฟไลน์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

F0303 การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ
ผ่านมาตรการต่าง ๆ 

- 
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F0401 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด  

มหาวิทยาลัยพะเยา/ สอน. 

F0402 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

สอน. 

F0403 ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  

สอน. 

F0501 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก/ศูนย์ทดสอบ/ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล  

สอน. 

F0502 ระบบการท าเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพและผลผลิตทางการเกษตร  

มหาวิทยาลัยพะเยา/ สอน. 

F0503 ระบบการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์
ฐานชีวภาพ 

สอน. F0404 กฎระเบียบท่ีเอื้ออ านวยต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

สอวช./ สอน. 
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3/2* 
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หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน สป.อก.**    กรมโรงงานอุตสาหกรรม** 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)*** 

สมอ.**  สถาบันพลาสติก***  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*** **  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

อก. , พณ. อก. , พณ. อก. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น Va
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สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 87/16* โครงการ 

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

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

F0101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์  

ศลช./ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ สภากาชาดไทย/ มว./ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ วว. 

F0102 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 

มว. 

V01 มาตรฐาน V02 การลงทุน 

F0201 มาตรการส่งเสริมการลงทุน การผลิตเครื่องมือแพทย์และ
บริการทางการแพทย์ 

BOI/ สศช. 

F0202 การเข้าถึงแหล่งทุน 

- 

V03 การผลิตและบริการ 

F0301 การสร้างและพัฒนาผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

สศอ./ กสอ./ กรมควบคุมโรค/ มว. 

F0302 ระบบการจดสิทธิบัตรเครื่องมือแพทย์ 

กรมควบคุมโรค 

F0303 การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ สศอ./ กสอ./ ศลช./ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน)/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/  
กรมควบคุมโรค/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

F0304 การผลิตและบริการทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องของไทยที่มีศักยภาพ 

สศอ./ ศลช. 

V04 การตลาด 

F0401 การเข้าถึงตลาด ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  

ศลช./ สภากาชาดไทย 

F0402 การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ของไทย 
ในต่างประเทศ 

- 

F0403 ความเชื่อม่ันในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย 

ศลช./ มว. 

F0404 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย ์

ศลช./ สภากาชาดไทย/ มว./ สศช. 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ 

F0501 เครือข่ายความร่วมมือ/ระบบการให้ค าปรึกษาและรับรองเครื่องมือแพทย์ 

มว. 

F0502 ศักยภาพบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ 

ศลช./ มว. 

F0503 ระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจร  

สศอ. 

F0504 ศูนย์ทดสอบห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ 

มว./ วว. 

F0505 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ ศลช./ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

F0506 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ศลช./ กพร./ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

F0507 แหล่งเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

- 

0 

14 

3/2* 

21 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน สป.อก.**   สกสว.***    
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*** 

สมอ.**   พว.***  

5 

0 

5/5* 

9/1* 

0 

0 

2/1* 

2/1* 

4 

9 

0 

6/2* 

5/3* 

2/1* 
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**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมและบริการ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์  
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
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V05 แรงงาน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 82/5* โครงการ 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

V01 การลงทุน 

V02 ยกระดับขีดความสามารถของกิจการ 

F0101 มาตรการส่งเสริมการลงทุน  

BOI 

F0102 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

กรมสรรพสามิต 

F0201 ขีดความสามารถผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ผลิตเคร่ืองจักรกล
อัตโนมัติ และผู้ให้บริการออกแบบระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ  
และในสว่นภูมภิาค  

กสอ./ มว. 

F0202 Startups และพัฒนาธุรกิจใหม่  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)/ สป.วธ./ กสอ./ 
กรมสรรพสามิต/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

F0203 เงินทุนและเครือข่ายแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ผลิต ผู้พัฒนาเทคโนโลยี  
และผู้ให้บริการออกแบบระบบ  

- 

F0204 การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  

สศอ./ สศช. 

F0301 ขีดความสามารถของกิจการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
และดิจิทัล  

สศอ./ มว./ สปอ. 

F0302 การใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน  

สป.วธ./ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั/ สป.คค. 

F0401 เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

F0402 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม  

- 

F0403 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาทางเทคโนโลยี  

กรมสรรพสามิต/ กรมควบคุมโรค 

F0404 โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพในการรับรองคุณภาพสินค้านวัตกรรมดิจิทัล  

กรมสรรพสามิต 

F0601 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลและดัชนีอุตสาหกรรม  

กรมสรรพสามิต 

F0602 พื้นที่ทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม  

- 

F0603 มาตรฐานทั้งในระดับ Innovation Specifications และ 
National Standards 

ศลช. 

F0604 กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

- 

F0605 คุณภาพโครงสร้างบรอดแบนด์ การเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูง  

- 

F0606 ระบบและโครงสร้างของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 

ศลช. 

V03 การตลาด 

F0303 เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการท างานของรัฐและสร้างการขยายตลาดสู่ภาครัฐ  

กรมสรรพสามิต/ สป.คค./ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

V04 นวัตกรรม 

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

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมและบริการ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

F0501 บุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน  

สป.วธ./ กรมสรรพสามติ/ สอศ./ มว. 

F0502 บุคลากรจากต่างประเทศท่ีมีทักษะดิจิทัลขั้นสูง และการบ่มเพาะก าลังคนดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทย  

- 

F0503 มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ  

- 

F0504 ทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานสาขาอ่ืนสูค่วามเชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติและดิจิทัล  

สศอ./ สอศ./ มว./ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

5 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

- 

2 

0 

15/1* 

2/1* 

0 

2 

3 

5 

0 

0 

3 

5 

1/1* 

0 

0 

6 

19 

2 

1 

3 

2 

6/2* 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้
 เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

สป.อก.**  สมอ.***  สถาบันไทย-เยอรมัน***  

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***  พว.***  

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถ 
ในการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยดีขึ้น 

V01 การเชื่อมต่อดิจิทัล V02 ทักษะดิจิทัล 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 การเข้าถึงบริการออนไลน์ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ 

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

F0101 ความครอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ทุกพื้นที่  

- 

F0102 การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

- 

0 

0 

F0201 ทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน และทักษะความเข้าใจในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลางส าหรับแรงงานในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลสมัยใหม่  

- 

F0203 ทักษะดิจิทัลขั้นสูงส าหรับผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม  

- 

13 

3 

0 

F0301 การเข้าถึงบริการภาครัฐออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  

- 

F0302 การให้บริการภาครัฐข้ามแดน  

กรมควบคุมโรค 

F0303 การวิจัยและพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่ง
อนาคตให้มีคุณภาพรองรับความต้องการใช้งานของประชาชน  

- 

1 

0 

0 

F0401 ความตระหนักรู้และการดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งาน  

กรมควบคุมโรค 

F0402 มาตรการ/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล  

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/ BOI/ สศช. 

F0403 การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ที่จ าเป็นต่อการสร้างความยั่งยืนของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย  

- 

0 

3 

5 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน สพร.*** - 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

ดศ. อก. , พณ. อก. , พณ. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซ่อม
บ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ 

V01 การลงทุน   V02 การซ่อมบ ารุง 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 การตลาด  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนยก์ลางการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 

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

F0101 มาตรการจูงใจ/สิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทุนแก่บริษัทท่ีมี
เทคโนโลยีและสิทธิในการให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาท างาน 
ในประเทศ 

BOI/ สศช. 

F0102 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศ  

- 

F0103 การลงทุนเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีและเคร่ืองมือเพ่ือการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 

- 

0 

0 

0 

F0201 ขีดความสามารถด้านการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และความร่วมมอืด้านธุรกิจ 
กับหุ้นส่วนต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

สศอ. 0 

F0301 การส่งเสริมการตลาดการซ่อมบ ารุง  

สศช. 1 

1 
F0302 มาตรการดึงดูดผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงจากต่างประเทศ  

สศช. 

F0202 ขีดความสามารถของกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับสากล  

- 1 
F0203 การบริการด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

กพท. 0 

F0204 หน่วยรับรองและมาตรฐานของกิจการซ่อมบ ารุงของไทยที่เทียบเท่าสากล  

- 3 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

สป.อก.**   สถาบันยานยนต์***   สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย*** พว.*** 

V04 บุคลากร 

F0401 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรด้านการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน  

- 4 
F0402 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน  

สศอ. 1 

F0403 ทักษะฝีมือช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

- 0 

F0404 บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ 
จากต่างประเทศ  

- 1 

F0501 ฐานข้อมูล  

สศอ. 0 

F0502 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

- 0 

F0503 นิคมการผลิตชิ้นสว่นอากาศยาน / ท่าอากาศยาน และ
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 

- 0 
F0504 เครือข่ายกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานสู่การพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน / การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

- 0 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน

สูงขึ้น (Tier) Va
lu

e 
Ch

ain
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 21/1* โครงการ 

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

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

สป.อก.**   สมอ.**   สถาบันยานยนต์***  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)***  
สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย***    

- 

V01 การลงทุน 

F0101 การลงทุนในการปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และช้ินส่วนอากาศยาน  

สศช. 

F0102 การตั้งฐานการผลิตในไทยของผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศ/ยานยนต์ไฟฟ้า/ยานยนต์อัตโนมัติ
จากต่างประเทศ  

- 

1 

0 

F0301 ศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรและแรงงาน 

กพท./ กสอ./ สศอ./ มว. 

F0302 การน าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  

- 

F0303 การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นสว่น
อากาศยาน  

สศอ./ กสอ./ สศช. 

F0304 การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นสว่นอากาศยาน  

สศอ./ กสอ./ มว./ สศช. 

5 

0 

3 

2 

V02 นวัตกรรม 

F0201 การคิดค้นนวัตกรรม กระบวนการผลิต 
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  

กพร. 

F0202 การวิจัย พัฒนาและการทดสอบชิ้นส่วน
อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์อัตโนมัติ  

มว. 

1 

1 

V03 การผลิต 

F0401 การส่งเสริมตลาดทดแทนการน าเข้า  

- 

F0402 เครือข่ายเพ่ือการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยาน  

- 

F0403 บริการการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นข 
องศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศเพ่ิมขึ้น  

- 

F0404 การกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
อัตโนมัติทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สศช. 

0 

0 

0 

0 

V04 การตลาด 

F0501 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบชิ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และอากาศยาน  

สศอ./ มว. 

F0502 ศูนย์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน 
อากาศยาน  

- 

F0503 หน่วยรับรอง/ตรวจสอบมาตรฐานตามระดับสากล  

- 

F0504 มาตรฐานกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  

- 

F0505 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับและสนับสนุน
มาตรฐานทั่วไป  

- 

F0506 โครงสร้างพ้ืนฐาน ห้องทดสอบ และระบบ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

- 

V05 มาตรฐาน 

2 

0 

0 

0 

1 

1/1* 

F0601 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

สศอ. 

F0602 กฎ/ระเบียบท่ีเอื้อ  

- 

F0603 มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม 
การผลิต  

BOI/ สศช. 

F0604 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน  

- 

F0605 เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์ไฟฟ้า  

- 

F0606 การส่งเสริมกิจการบริหารจัดการซากรถยนต์ 
และแบตเตอรี่  

กพร. 

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V01 วิจัยและพัฒนา 

V02 การผลิต 
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V03 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 59/2* โครงการ 

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

F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิง เพ่ือการบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ตร. 0 

F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และ
บริการในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

ตร./ สทป. 3 

F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม 
ด้านความมั่นคง 

สทป. 1 
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
ความมั่นคง 

สทป./ สป.กห. 10 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน สมอ.** - 

F0301 ความเชื่อมั่นภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

สทป. 

F0302 การเข้าถึงตลาดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

สทป. 

F0303 ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ 
และบริการจากอุตสาหกรรมความมั่นคงประเภทสินค้า
สองทาง 

สทป. 

5 

5 

2 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการ 

สทป. 10 

F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการผลิตและพัฒนาต่อยอดงานวจัิยสู่การผลิตในเชิง
พาณิชย์ 

ตร./ สทป./ สศช. 1 

F0203 ความร่วมมือในการรับถ่าย ทอดเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ 

กรมควบคุมโรค/ สทป. 1 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 

F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป./ สป.กห. 

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0405 ศูนย์ทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0406 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป./ สป.กห. 

F0407 กฎ/ระเบียบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความม่ันคงของประเทศ 

สทป. 

2 

3 

1/1* 

2 

0 

10 

1/1* 

4 
 F0408 พื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวในอุตสาหกรรมความม่ันคง  

สทป. 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

กห. อก. , พณ. อก. , พณ. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ

เพิ่มขึ้น 

V01 วิจัยและพัฒนา V02 การผลิต 
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e 
Ch

ain
 

V03 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 

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

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

สมอ.** - 

F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิง เพื่อการบังคับใช้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

ตร. 0 

0 

F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรม
ความม่ันคง 

ตร./ สทป. 

F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมด้านความม่ันคง 

สทป. 0 
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมความมัน่คง โดยการร่วมมือวิจัยกับ
หน่วยงานที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากในและนอกประเทศ 

สทป. 1 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 1 

F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ 

สทป./ สศช. 0 

F0203 ความร่วมมือในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

สทป. 0 

F0204 การผลิตในอุตสาหกรรมความม่ันคงท่ีได้ตามมาตรฐานสากล  

สทป. 1 

F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0405 ศูนย์ทดสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความ
ม่ันคง 

สทป. 

F0406 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

สทป. 

F0407 กฎ/ระเบียบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความม่ันคงของประเทศ 

สทป. 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

F0301 ความเชื่อม่ันจากต่างประเทศในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความม่ันคงของไทย 

สทป. 0 

F0302 การตลาดเชิงรุก โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศไทยในการไปเข้าร่วมแนะน าสินค้าในต่างประเทศ 

สทป. 0 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

กห. อก. , พณ. อก. , พณ. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

V01 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
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lu

e 
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V02 สถานประกอบการกิจการ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 50/1* โครงการ 

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

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)***  - 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

F0101 หลักสูตรส าหรับใช้ในการพัฒนาก าลังคน 

รฟม./ สอวช./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

F0102 เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการศึกษาและการฝึกอบรม 

รฟม./ สอศ. 

F0103 มาตรฐานของสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ รฟม./ สอศ. 

F0104 ทักษะท่ีจ าเป็นของบุคลากร 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย/ รฟม./ 
สอวช./ สอศ./ สศอ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สศส. 

F0105 ครูฝึกในสถานประกอบการ 

สอศ. 

F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 

สป.วธ./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

F0107 ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

สป.วธ./ สอวช./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สศส./ สป.รง. 

8 

1 

0 

5 

0 

6 

11 

F0201 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สศอ./ กพร. 

F0202 เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนกิจการ 
ในประเทศ 

- 

F0203 การจ้างแรงงานที่มีศักยภาพสูง 

สป.วธ./ รฟม./ สอวช./ กรมการจัดหางาน 

12/1* 0 

0 

F0301 นโยบายภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

สป.รง./ สศช. 

F0303 แผนการผลิต/พัฒนาก าลังคน 

สอวช./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สป.รง. 3 1 

F0302 มาตรการจูงใจสถานประกอบการ 

สอวช./สศช. 

F0304 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน/สถานประกอบการ 
ในทุกขนาด 

สป.วธ. 1 0 

F0305 การบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สป.รง./ สศช. 2 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

รง. อก. , พณ. อก. , พณ. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อม

ในอนาคต 

V01 การเข้าถึงดิจิทัล V02 การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 
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V03 รัฐบาลดิจิทัล 

V04 การพัฒนาก าลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 97/1* โครงการ 

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

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

สพร.***   สพธอ.***   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด*** - 

F0101 การเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน  

กรมควบคุมโรค 6 

F0102 การใช้บริการดิจิทัลภาครัฐของประชาชน 

กรมสรรพสามิต/ กรมควบคุมโรค 4 

F0103 ความเชื่อม่ันในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์แก่
ประชาชน 

- 1 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต 

F0201 การน าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ 

กรมสรรพสามิต 40/1* 

F0202 การน าหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคเศรษฐกิจ  

- 0 

F0203 การยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- 1 

F0301 บริการภาครัฐท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 

กรมสรรพสามิต/ สศช. 4 

F0302 ข้อมูลภาครัฐท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

สศอ./ กรมสรรพสามิต/ กรมควบคุมโรค 15 

F0303 การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์แบบเปิดในทุกภาคส่วน 

- 1 

F0401 ทักษะด้านดิจิทัลของพลเมือง 

- 

F0402 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์ ข้อมูล และดิจิทัลคอนเทนต์ 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

1 

0 

F0501 กฎหมายที่อ านวยความสะดวกในการพัฒนาดิจิทัล 

- 

F0502 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล/โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกครัวเรือน 

- 

1 

24 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้ เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

ดศ. อก. , พณ. อก. , พณ. 


