


เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมชีวภาพ 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

V01 การลงทุน   
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V03 การตลาด  V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V04 มาตรฐาน/กฎ ระเบียบ 

ปี 2564 

V02 การผลิต 

รวมทั้งสิ้น 67/10* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

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

F0101 นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

BOI/ สศช. 4 

F0102 แหล่งเงินทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สินค้าชีวภาพ 

มพ./ สป.อก./ สอวช. 

F0103 การกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

สอน./ ม.อ./ สวทช. 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ  

สศอ./ กสอ./ มอบ./ สอน./ ม.อ./ สมอ./ ส.อ.ท./ มจ. 

F0202 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพ  

มพ./ สอน./ กสอ./ SLRI/ วว./ มอบ./ สศอ./ ม.อ./ กรอ./ สมอ./ 
มจ./ สถาบันอาหาร/ สป.อก. 

F0203 การต่อยอดงานวิจัยเพ่ือสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมชีวภาพ  

DTAM/ กสอ./ สอน./ มช./ มอบ./ SLRI/ สศอ./ ม.อ./ สวทช./ 
สมอ./ ส.อ.ท./ มจ./ สถาบันอาหาร 

F0204 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการตลาด  

DTAM/ กสอ./ สอน./ สศอ./ สมอ./ มจ./ SLRI/ ส.อ.ท. 

F0205 ผลิตภาพของสถานประกอบการชีวภาพสู่โรงงานอัจฉริยะ  
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

กสอ./ สศอ./ สวทช./ สมอ./ สอน./  
สป.อก./ ส.อ.ท. 

F0206 การสร้างคลัสเตอร์ Biorefinery เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการผลิต 
อุตสาหกรรมชีวภาพท้ังระบบ 

ม.อ./ สป.อก./ ส.อ.ท. 

F0301 ความตระหนักของผู้บริโภค  

ส.อ.ท. 

F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์  
และออฟไลน์  

มพ./ ม.อ./ ส.อ.ท. 

F0303 การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศผ่าน
มาตรการต่าง ๆ 

สศอ./ สอน./ ส.อ.ท. 
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F0401 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีตรงกับความต้องการของตลาด  

มพ./ สอน./ ม.อ./ สวทช./ วศ./ ส.อ.ท./ มจ. 

F0402 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

สอน./ อย./ ส.อ.ท. 

F0403 ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  

สอน./ อย./ ส.อ.ท./ มจ. 
 

F0501 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก/ศูนย์ทดสอบ/ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
ท่ีทันสมัยและได้มาตรฐานสากล  

สอน./ สศอ./ ส.อ.ท./ SLRI 

F0502 ระบบการท าเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพและผลผลิตทางการเกษตร  

มพ./ สอน./ มจ./ กรมพัฒนาท่ีดิน/ ส.อ.ท./ ม.อ. 

F0503 ระบบการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์
ฐานชีวภาพ 

สอน./ ส.อ.ท. 
F0404 กฎระเบียบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง 

สอวช./ สอน./ ส.อ.ท. 
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หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

- - 

อก. , พณ. อก. , พณ. อก. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
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สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 87/16* โครงการ 

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

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

F0101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์  

ศลช./ สภากาชาดไทย/ มว./ DTAM/ วว./ กรมการแพทย์/ 
อย./ สบส./ ส.อ.ท./ มฟล./ ม.อ./ สอวช. 

F0102 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 

ส.อ.ท./ กรมการแพทย์/ สบส./ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ 
มว./ ม.อ. 

V01 มาตรฐาน V02 การลงทุน 

F0201 มาตรการส่งเสริมการลงทุน การผลิตเครื่องมือแพทย์และ
บริการทางการแพทย์ 

BOI/ สศช./ ส.อ.ท./ สอวช. 

F0202 การเข้าถึงแหล่งทุน 

ธสน./ ธพว./ สป.อก./ ส.อ.ท./ ศลช. 

V03 การผลิตและบริการ 

F0301 การสร้างและพัฒนาผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

สศอ./ สป.อก../ กรมควบคุมโรค/ กรมการแพทย์/ สคช./ อย./ 
สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท./ ศลช./ มว./ มฟล. 

F0302 ระบบการจดสิทธิบัตรเครื่องมือแพทย์ 

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. 

F0303 การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

มข./ สศอ./ กสอ./ ศลช./ ส.อ.ท./ มฟล./ กรมควบคุมโรค/ มช./ 
กรมการแพทย์/ สมอ./ ม.อ./ สวทช./ สอวช./ SLRI/ มจ. 

F0304 การผลิตและบริการทางการแพทย์ท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองของไทยท่ีมีศักยภาพ 

สศอ./ ศลช./ กรมการแพทย์/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/  
ส.อ.ท./ มมส./ ม.อ./ สวทช. 

V04 การตลาด 

F0401 การเข้าถึงตลาด ท้ังในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  

ศลช./ สภากาชาดไทย/ สปสช./ ส.อ.ท./ สอวช. 

F0402 การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ของไทย 
ในต่างประเทศ 

สภากาชาดไทย/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ ศลช. 

F0403 ความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย 

ศลช./ มว./ อย./ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ มจ. 

F0404 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ 

สภากาชาดไทย/ ส.อ.ท./ สศช./ EEC/ สบส./ สมอ./ กสอ./ มว./ 
มจ. 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่ออุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ 

F0501 เครือข่ายความร่วมมือ/ระบบการให้ค าปรึกษาและรับรองเครื่องมือแพทย์ 

มว./ กรมการแพทย์/ อย./ ส.อ.ท./ ศลช. 

F0502 ศักยภาพบุคลากรในสาขาท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นในอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ 

ศลช./ มว./ กรมการแพทย์/ สภากาชาดไทย/ สบส./ สรพ./  
ส.อ.ท./ ม.อ. 

F0503 ระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจร  

สศอ./ กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ ศลช. 

F0504 ศูนย์ทดสอบห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ 

มว./ มน./ กรมการแพทย์/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ 
มอบ./ สวทช./ มช. 

F0505 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

มข./ ศลช./ มฟล./ DTAM/ มช./ กรมการแพทย์/ สภากาชาดไทย/ 
อภ./ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส.อ.ท./ ม.อ./ สวทช./ จฬ. 

F0506 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

กพร./ มช./ กรมการแพทย์/ สภากาชาดไทย/ อภ./ ส.อ.ท./ ม.อ./ มจ. 

F0507 แหล่งเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ส.อ.ท. 
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สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  มอบ.  สอวช. 
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อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมและบริการ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์  
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
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V05 แรงงาน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 82/5* โครงการ 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

V01 การลงทุน 

V02 ยกระดับขีดความสามารถของกิจการ 

F0101 มาตรการส่งเสริมการลงทุน  

BOI/ ส.อ.ท. 

F0102 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ส.อ.ท./ กรมสรรพสามิต 

F0201 ขีดความสามารถผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ผลิตเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ และผู้ให้บริการออกแบบระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ  
และในส่วนภูมิภาค  

กสอ./ มว./ สป.อก./ สมอ./ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0202 Startups และพัฒนาธุรกิจใหม่  

สนช./ สป.วธ./ กสอ./ กรมสรรพสามิต/ มช./ สมอ./ ส.อ.ท./ 
มทร.ศรีวิชัย 

F0203 เงินทุนและเครือข่ายแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ผลิต ผู้พัฒนาเทคโนโลยี  
และผู้ให้บริการออกแบบระบบ  

ธพว./ สป.อก./ ส.อ.ท. 

F0204 การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  

สศอ./ สศช./ ส.อ.ท. 

F0301 ขีดความสามารถของกิจการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
และดิจิทัล  

สศอ./ มว./ กฟภ./ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0302 การใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน  

สป.วธ./ สศร./ สป.คค./ กฟภ./ ส.อ.ท. 

F0401 เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  

มช./ ส.อ.ท./ ม.อ./ สนช./ มทร.ศรีวิชัย 

F0402 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม  

กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ สวทช./ สนช./ มทร.ศรีวิชัย 

F0403 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาทางเทคโนโลยี  

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0404 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในการรับรองคุณภาพสินค้านวัตกรรมดิจิทัล  

กรมสรรพสามิต/ ส.อ.ท./ มว./ มทร.ศรีวิชัย 

F0601 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลและดัชนีอุตสาหกรรม  

กรมสรรพสามิต/ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0602 พ้ืนท่ีทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ส.อ.ท. 

F0603 มาตรฐานท้ังในระดับ Innovation Specifications และ 
National Standards 

กรมการแพทย์/ ส.อ.ท./ มว./ สทอภ. 

F0604 กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ส.อ.ท. 

F0605 คุณภาพโครงสร้างบรอดแบนด ์การเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูง  

กสทช./ ส.อ.ท. 

F0606 ระบบและโครงสร้างของเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 

ส.อ.ท./ มว./ สทอภ. 

V03 การตลาด 

F0303 เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท างานของรัฐและสร้างการขยายตลาดสู่ภาครัฐ  

สป.คค./ กรมการแพทย์/ กฟภ./ ส.อ.ท./ ม.อ./ มช./ มทร.ศรีวิชัย/ 
กรมสรรพสามิต 

V04 นวัตกรรม 

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

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่อตุสาหกรรมและบริการ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

F0501 บุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน  

กรมสรรพสามิต/ สอศ./ มว./ สคช./ ส.อ.ท./ มทร.ศรีวิชัย 

F0502 บุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง และการบ่มเพาะก าลังคนดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทย  

ส.อ.ท. 

F0503 มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ  

ส.อ.ท. 

F0504 ทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติและดิจิทัล  

สศอ./ สอศ./ มว./ มช./ ส.อ.ท./ ม.อ./ มทร.ศรีวิชัย 

5 

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* 

EEC 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เก่ียวข้องหลัก หรือสนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 

- 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถ 
ในการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยดีขึ้น 

V01 การเชื่อมต่อดิจิทัล V02 ทักษะดิจิทัล 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 การเข้าถึงบริการออนไลน์ 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 25 โครงการ 

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

F0101 ความครอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ทุกพ้ืนท่ี  

NT/ ส.อ.ท. 

F0102 การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

กฟภ./ ส.อ.ท./ NIDA 

0 

0 

F0201 ทักษะดิจิทัลขั้นพ้ืนฐาน และทักษะความเข้าใจในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

กฟภ./ ส.อ.ท./ มมส./ ม.อ./ มก. 

F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลางส าหรับแรงงานในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลสมัยใหม่  

Depa/ ส.อ.ท./ ม.อ./ มก. 

F0203 ทักษะดิจิทัลขั้นสูงส าหรับผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลเพ่ือสร้างนวัตกรรม  

ส.อ.ท. 

13 

3 

0 

F0301 การเข้าถึงบริการภาครัฐออนไลน์ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  

ส.อ.ท./ สทอภ. 

F0302 การให้บริการภาครัฐข้ามแดน  

กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. 

F0303 การวิจัยและพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่ง
อนาคตให้มีคุณภาพรองรับความต้องการใช้งานของประชาชน  

ส.อ.ท./ วช./ ม.อ. 

1 

0 

0 

F0401 ความตระหนักรู้และการดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งาน  

กรมควบคุมโรค/ สกมช./ depa/ สมอ./ ส.อ.ท./ ม.อ. 

F0402 มาตรการ/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชน ท้ังเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล  

BOI/ สศช./ depa/ สพธอ./ ส.อ.ท. 

F0403 การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความยั่งยืนของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย  

ส.อ.ท./ ม.อ. 

0 

3 

5 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

- สกมช.   สทอภ. 

ดศ. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซ่อม
บ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ 

V01 การลงทุน   V02 การซ่อมบ ารุง 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 การตลาด  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม ่

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ 

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

F0101 มาตรการจูงใจ/สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัทที่มี
เทคโนโลยีและสิทธิในการให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาท างาน 
ในประเทศ 

BOI/ สศช. 

F0102 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศ  

ธสน./ ธพว. 

F0103 การลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 

EEC/ สศอ./ สทอภ. 

0 

0 

0 

F0201 ขีดความสามารถด้านการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และความร่วมมือด้านธุรกิจ 
กับหุ้นส่วนต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

สศอ./ สป.อก./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 0 

F0301 การส่งเสริมการตลาดการซ่อมบ ารุง  

สศช./ ส.อ.ท. 1 

1 
F0302 มาตรการดึงดูดผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงจากต่างประเทศ  

สศช./ BOI/ ส.อ.ท. 

F0202 ขีดความสามารถของกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับสากล  

สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 1 
F0203 การบริการด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

กพท./ ส.อ.ท. 0 
F0204 หน่วยรับรองและมาตรฐานของกิจการซ่อมบ ารุงของไทยที่เทียบเท่าสากล  

สวทช./ ส.อ.ท. 3 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

- กสอ. 

V04 บุคลากร 

F0401 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรด้านการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน  

สคช./ สบพ./ ส.อ.ท. 4 
F0402 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน  

สศอ./ สป.อก./ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 1 

F0403 ทักษะฝีมือช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

สบพ./ ส.อ.ท. 0 

F0404 บุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะด้านและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ 
จากต่างประเทศ  

BOI/ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 1 

F0501 ฐานข้อมูล  

สศอ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 0 

F0502 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

BOI/ EEC/ ส.อ.ท. 0 

F0503 นิคมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน / ท่าอากาศยาน และ
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 

กนอ./ ส.อ.ท. 0 
F0504 เครือข่ายกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานสู่การพัฒนาคลัส
เตอรอ์ุตสาหกรรมอากาศยาน / การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

สมอ./ กสอ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 0 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน

สูงขึ้น (Tier) Va
lu

e 
Ch

ain
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 21/1* โครงการ 

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

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กรอ. กรอ. 

V01 การลงทุน 

F0101 การลงทุนในการปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนอากาศยาน  

สศช./ BOI/ EEC/ สทอภ. 

F0102 การตั้งฐานการผลิตในไทยของผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศ/ยานยนต์ไฟฟ้า/ยานยนต์อัตโนมัติ
จากต่างประเทศ  

BOI/ กนอ./ สถาบันยานยนต์/ สศอ. 

1 

0 

F0301 ศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรและแรงงาน 

กพท./ กสอ./ สศอ./ มว./ สคช./ สป.อก./ 
สถาบันยานยนต์/ สมอ./ ส.อ.ท. 

F0302 การน าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  

สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

F0303 การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วน
อากาศยาน  

สศอ./ สศช./ สป.อก./ สถาบันยานยนต์/ 
สมอ./ กสอ./ มว./ ส.อ.ท. 

F0304 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยาน  

สศอ./กสอ./มว./สศช./สป.อก./สมอ./ ส.อ.ท. 

5 

0 

3 

2 

V02 นวัตกรรม 

F0201 การคิดค้นนวัตกรรม กระบวนการผลิต 
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  

กพร./ ส.อ.ท. 

F0202 การวิจัย พัฒนาและการทดสอบชิ้นส่วน
อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์อัตโนมัติ  

มว./ สถาบันยานยนต์/ สทอภ./ ส.อ.ท. 

1 

1 

V03 การผลิต 

F0401 การส่งเสริมตลาดทดแทนการน าเข้า  

ส.อ.ท. 

F0402 เครือข่ายเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยาน  

ส.อ.ท. 

F0403 บริการการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากข้ึน 
ของศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศเพิ่มขึ้น  

ส.อ.ท. 

F0404 การกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
อัตโนมัติทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สศช./ สศค./ ส.อ.ท. 

0 

0 

0 

0 

V04 การตลาด 

F0501 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบชิ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และอากาศยาน  

มว./ ส.อ.ท. 

F0502 ศูนย์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน 
อากาศยาน  

สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0503 หน่วยรับรอง/ตรวจสอบมาตรฐานตามระดับสากล  

สถาบันยานยนต์/ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0504 มาตรฐานกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  

สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

F0505 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับและสนับสนุน
มาตรฐานท่ัวไป  

สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

F0506 โครงสร้างพ้ืนฐาน ห้องทดสอบ และระบบ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

สถาบันยานยนต์/ มว./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

V05 มาตรฐาน 

2 

0 

0 

0 

1 

1/1* 

F0601 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

สศอ./ สคช./ สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

F0602 กฎ/ระเบียบท่ีเอ้ือ  

BOI/ ศก./ สศอ./ ส.อ.ท. 

F0603 มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม 
การผลิต  

BOI/ สศช./ สศค./ ศก./ ส.อ.ท. 

F0604 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน  

สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0605 เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์ไฟฟ้า  

สถาบันยานยนต์/ สมอ./ กสอ./ ส.อ.ท. 

F0606 การส่งเสริมกิจการบริหารจัดการซากรถยนต์ 
และแบตเตอรี่  

กพร./ สถาบันยานยนต์/ ส.อ.ท. 

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

อก. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

V01 วิจัยและพัฒนา 

V02 การผลิต 
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lu

e 
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V03 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 59/2* โครงการ 

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

F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดอุา้งองิ เพื่อการบังคบัใช้
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

ตร./ สทป./ ส.อ.ท. 0 

F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณแ์ละผลิตภัณฑ์และ
บริการในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

ตร./ สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 3 

F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดบิส าหรับอตุสาหกรรม 
ด้านความม่ันคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 1 
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอตุสาหกรรม
ความม่ันคง 

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/  
ส.อ.ท. 10 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

- - 

F0301 ความเชื่อม่ันภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0302 การเข้าถึงตลาดหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้อง 

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0303 ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ ์
และบริการจากอตุสาหกรรมความม่ันคงประเภทสินคา้
สองทาง 

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

5 

5 

2 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการ 

สทป./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 10 

F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการผลิตและพัฒนาตอ่ยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิง
พาณิชย์ 

ตร./ สทป./ สศช./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ 
ส.อ.ท. 1 

F0203 ความร่วมมือในการรับถ่าย ทอดเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/  
กรมควบคุมโรค/ ส.อ.ท. 

1 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่ออุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 

F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0402 ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ สมอ./ ส.อ.ท./ สวทช. 

F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0405 ศูนย์ทดสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0406 ศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ สป.กห./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

F0407 กฎ/ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ 

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

2 

3 

1/1* 

2 

0 

10 

1/1* 

4 
 F0408 พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการลงทุนและการขยายตัวในอุตสาหกรรมความมั่นคง  

สทป./ ตร./ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด/ ส.อ.ท. 

กห. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ

เพิ่มขึ้น 

V01 วิจัยและพัฒนา V02 การผลิต 
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lu

e 
Ch

ain
 

V03 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ 

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

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

- - 

F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิง เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

ตร./ ส.อ.ท. 0 

0 

F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรม
ความมั่นคง 

ตร./ สทป./ ส.อ.ท. 

F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมด้านความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 0 
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคง โดยการร่วมมือวิจัยกับ
หน่วยงานที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากในและนอกประเทศ 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 1 

F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ส.อ.ท. 1 

F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ 

สทป./ สศช./ ตร./ ส.อ.ท. 0 

F0203 ความร่วมมือในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 0 

F0204 การผลิตในอุตสาหกรรมความมั่นคงท่ีได้ตามมาตรฐานสากล  

สทป. 1 

F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0402 ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ สมอ./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0405 ศูนย์ทดสอบ เพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความ
มั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0406 ศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

F0407 กฎ/ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ 

สทป./ ตร./ ส.อ.ท. 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

F0301 ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทย 

สทป./ ส.อ.ท. 0 

F0302 การตลาดเชิงรุก โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยในการไปเข้าร่วมแนะน าสินค้าในต่างประเทศ 

สทป./ ส.อ.ท. 0 

กห. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เก่ียวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เก่ียวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

V01 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
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V02 สถานประกอบการกิจการ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 50/1* โครงการ 

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

- ตร.    สปส.     มอบ. 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

V03 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

F0101 หลักสูตรส าหรับใช้ในการพัฒนาก าลังคน 

รฟม./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท. 

F0102 เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการศึกษาและการฝึกอบรม 

รฟม./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท. 

F0103 มาตรฐานของสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม 

รฟม./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท. 

F0104 ทักษะท่ีจ าเป็นของบุคลากร 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ รฟม./ สอศ./ สศอ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ 
สศส./ สป.อก./ มอบ./ ส.อ.ท. 

F0105 ครูฝึกในสถานประกอบการ 

สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ ส.อ.ท. 

F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 

สป.วธ./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สคช./ ส.อ.ท. 

F0107 ก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

สป.วธ./ มสด./ สอศ./ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สศส./ สป.รง./ สคช./ 
สอวช./ ส.อ.ท. 

8 

1 

0 

5 

0 

6 

11 

F0201 การประยุกตใ์ช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สศอ./ กพร./ ส.อ.ท. 

F0202 เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อสนบัสนนุกิจการ 
ในประเทศ 

BOI/ส.อ.ท. 

F0203 การจ้างแรงงานที่มีศักยภาพสูง 

สป.วธ./ รฟม./ สอวช./ กกจ./ ส.อ.ท. 

12/1* 0 

0 

F0301 นโยบายภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

สป.รง./ สศช./ ส.อ.ท. 

F0303 แผนการผลิต/พฒันาก าลังคน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สป.รง./ ตร./ สศอ./ ส.อ.ท. 3 1 

F0302 มาตรการจูงใจสถานประกอบการ 

สอวช./สศช./ สปส./ กสร./ ส.อ.ท. 

F0304 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน/สถานประกอบการ 
ในทุกขนาด 

สป.วธ./ กกจ./ สป.อก./ ส.อ.ท. 1 0 

F0305 การบูรณาการหนว่ยงานตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

สป.รง./ สศช./ ส.อ.ท. 2 

รง. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อม

ในอนาคต 

V01 การเข้าถึงดิจิทัล V02 การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V03 รัฐบาลดิจิทัล 

V04 การพัฒนาก าลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 97/1* โครงการ 

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

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/ กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กรอ.     สทอภ. depa 

F0101 การเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน  

กรมควบคุมโรค/ ม.อ./ ส.อ.ท. 6 

F0102 การใช้บริการดิจิทัลภาครัฐของประชาชน 

กรมสรรพสามิต/ กรมควบคุมโรค/ สศอ./ ส.อ.ท. 4 

F0103 ความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์แก่
ประชาชน 

สพธอ./ ส.อ.ท. 1 

V05 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต 

F0201 การน าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ 

กรมสรรพสามิต/ ส.อ.ท. 40/1* 

F0202 การน าหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคเศรษฐกิจ  

ส.อ.ท. 0 

F0203 การยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ส.อ.ท. 1 

F0301 บริการภาครัฐท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 

กรมสรรพสามิต/ สศช./ กฟภ./ สป.อก./ ม.อ./ ส.อ.ท. 4 

F0302 ข้อมูลภาครัฐท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

สศอ./ กรมสรรพสามิต/ กรมควบคุมโรค/ สสช./ สพธอ./ ม.อ./  
ส.อ.ท. 

15 

F0303 การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์แบบเปิดในทุกภาคส่วน 

ส.อ.ท. 1 

F0401 ทักษะด้านดิจิทัลของพลเมือง 

สคช./ ม.อ. 

F0402 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์ ข้อมูล และดิจิทัลคอนเทนต ์

depa 

1 

0 

F0501 กฎหมายท่ีอ านวยความสะดวกในการพัฒนาดิจิทัล 

สพธอ./ สมอ. 

F0502 โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล/โครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึงทุกครัวเรือน 

สพธอ. 

1 

24 

ดศ. อก. , พณ. อก. , พณ. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y 1 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ F 


