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ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.1 อุตสำหกรรมชีวภำพ 
เป้ำหมำย : 040101 อุตสำหกรรมชีวภำพมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0201 ศักยภำพผู้ประกอบกำรและบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมชีวภำพ  

 เน้นกำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีมี
มูลค่ำสูงเพิ่มมำกขึ้น 

F0302 ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ และออฟไลน์  เน้นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดให้เพิ่มมำกขึ้น สำมำรถรองรับ
ภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมชีวภำพท่ีมีทิศทำงขยำยตัว 

F0303 กำรกระตุ้นอุปสงค์ภำยใน ประเทศผ่ำน
มำตรกำรต่ำง ๆ  

 เน้นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดให้เพิ่มมำกขึ้น สำมำรถรองรับ
ภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมชีวภำพท่ีมีทิศทำงขยำยตัว 

 มีโครงกำร/มำตรกำรที่จูงใจให้เกิดกำรใช้/บริโภคสินค้ำจำก
วัตถุดิบชีวภำพมำกขึ้น เช่น กำรก ำหนดกรอบกำรลดหย่อนภำษี
เงินได้นิติบุคคล เป็นจ ำนวน 3 เท่ำ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสินค้ำ
ชีวภำพ 

F0401 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำด 

 จัดท ำตรำสัญลักษณ์ Bio Label ที่เป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศ 
เพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถแยกแยะควำมแตกต่ำงของสินค้ำชีวภำพ 
และสินค้ำท่ัวไป 

F0404 กฎระเบียบที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรลงทุนของ
อุตสำหกรรมชีวภำพและอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

 ผลักดันกฎหมำยด้ำน Bio Safety และ พ.ร.บ.สุรำสำมทับ  
(เปิดเสรีแอลกอฮอล์) เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและกำรขยำยกำร
ลงทุนในอุตสำหกรรมชีวภำพของประเทศ 

F0503 ระบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีและทรัพย์สิน
ทำงปัญญำผลิตภัณฑ์ฐำนชีวภำพ 

 เร่งสร้ำงระบบกำรจัดกำรเทคโนโลยี เพื่อปิดช่องว่ำงของห่วงโซ่
มูลค่ำ โดยเฉพำะในส่วนของกลำงน้ ำท่ีไทยมำศักยภำพ 
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V01 กำรลงทุน   

 F0101 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน  

 F0102 แหล่งเงินทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมสินค้ำชีวภำพ  

 F0103 กำรกระตุ้นให้เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่อง
จำกอุตสำหกรรมชีวภำพ 

V03 กำรตลำด  

 F0301 ควำมตระหนักของผู้บริโภค 

 F0302 ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ และ
ออฟไลน์ 

 F0303 กำรกระตุ้นอุปสงค์ภำยในประเทศ
ผ่ำนมำตรกำรต่ำง ๆ  

V05 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมชีวภำพ 

 F0501 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก/ศูนย์ทดสอบ/ห้องปฏิบัติกำร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มำตรฐำนสำกล   

 F0502 ระบบกำรท ำเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิตภำพและผลผลิตทำงกำรเกษตร   

 F0503 ระบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีและทรัพย์สินทำงปัญญำผลิตภัณฑ์ฐำนชีวภำพ 

V04 มำตรฐำน/กฎ ระเบียบ 

 F0401 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีตรงกับควำมต้องกำรของตลำด  

 F0402 กำรบังคับใช้มำตรฐำนภำคบังคับผลิตภัณฑ์ชีวภำพ 

 F0403 ควำมรู้และควำมเข้ำใจในมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชีวภำพ 

 F0404 กฎระเบียบที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรลงทุนของอุตสำหกรรมชีวภำพ 
และอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

V02 กำรผลิต 

 F0201 ศักยภำพผู้ประกอบกำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมชีวภำพ  

 F0202 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกวัตถุดิบชีวภำพ  

 F0203 กำรต่อยอดงำนวิจัยเพื่อสร้ำงต้นแบบผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมชีวภำพ 

 F0204 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมชีวภำพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด  

 F0205 ผลิตภำพของสถำนประกอบกำรชีวภำพสู่โรงงำนอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 F0206 กำรสร้ำงคลัสเตอร์ Biorefinery เพื่อเชื่อมโยงกระบวนกำรผลิต 
อุตสำหกรรมชีวภำพท้ังระบบ 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.2 อุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจร 
เป้ำหมำย : 040201 อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรแพทย์  กำรจัดท ำมำตรฐำนเคร่ืองมือแพทย์ เพ่ือพัฒนำกำร
ส่งออก 

F0304 กำรผลิตและบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เชื่อมโยง
กับอุตสำหกรรมต่อเนื่องของไทยที่มีศักยภำพ 

 กำรยกระดับศักยภำพกำรผลิตของผู้ประกอบกำร
เคร่ืองมือแพทย์ 

F0401 กำรเข้ำถึงตลำด ทั้งในโรงพยำบำลของรัฐและ
เอกชน  

 กำรพัฒนำกลไกเพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือแพทย์ให้เข้ำสู่
โรงพยำบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

F0501 เครือข่ำยควำมร่วมมือ/ระบบกำรให้ค ำปรึกษำ
และรับรองเคร่ืองมือแพทย์ 

 กำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ตำมแนวทำง
ของ อย. (e - submission แบบ Full CSDT) 

F0502 ศักยภำพบุคลำกรในสำขำท่ีเกี่ยวข้องและ
จ ำเป็นในอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ 

 พัฒนำบุคลำกรสำขำ Bio, Medicine, engineer เพ่ือ
เข้ำสู่ระบบ 

F0503 ระบบฐำนข้อมูลแบบครบวงจร   กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมเคร่ืองมือ
แพทย์ เช่น ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ, หัวข้อกำรทดสอบ, 
ผู้ผลิต, นักวิจัย ไปจนถึงฐำนข้อมูลหนว่ยงำน 

F0505 กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเคร่ืองมือแพทย์ที่มีมูลค่ำสูง 
หรือใช้เทคโนโลยี 

V01 มำตรฐำน 

 F0101 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์
และบริกำรทำงกำรแพทย์  

 F0102 มำตรฐำนและวิธกีำร
สอบเทียบเครื่องมือทำง
กำรแพทย์ 
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V04 กำรตลำด V03 กำรผลิตและบริกำร 

 F0301 กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ผลิตใน
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 F0302 ระบบกำรจดสิทธิบัตร
เครื่องมือแพทย์ 

 F0303 กำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่กำร
ผลิตเชิงพำณิชย์ 

 F0304 กำรผลิตและบริกำรทำง
กำรแพทย์ที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม
ต่อเนื่องของไทยที่มีศักยภำพ 

V02 กำรลงทุน 

 F0201 มำตรกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน กำรผลิตเครื่องมือแพทย์
และบริกำรทำงกำรแพทย์ 

 F0202 กำรเข้ำถึงแหล่งทุน 

 F0401 กำรเข้ำถึงตลำด ทั้งใน
โรงพยำบำลของรัฐและเอกชน  

 F0402 กำรส่งออกผลิตภัณฑ์และบริกำร
ทำงกำรแพทย์ของไทยในต่ำงประเทศ 

 F0403 ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้ผลิตภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์ของไทย 

 F0404 กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมและ
บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรม
บริกำรทำงกำรแพทย์ 

V05 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ 

 F0501 เครือข่ำยควำมร่วมมือ/ระบบกำรให้ค ำปรึกษำและรับรองเครื่องมือแพทย์ 

 F0502 ศักยภำพบุคลำกรในสำขำท่ีเกี่ยวข้องและจ ำเป็นในอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ 

 F0503 ระบบฐำนข้อมูลแบบครบวงจร  

 F0504 ศูนย์ทดสอบห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือแพทย์ 

 F0505 กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 F0506 กำรวิจัยและพัฒนำวัตถุดิบในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 

 F0507 แหล่งเงินทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสำหกรรมและบริกำร เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์  
เป้ำหมำย : 040301 อุตสำหกรรมและบริกำร เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0201 ขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ และผู้ให้บริกำรออกแบบระบบ
เคร่ืองจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ และในส่วนภูมิภำค  

 ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิตเคร่ืองจักรและ
นวัตกรรมที่สำมำรถแข่งขันระดับประเทศได้ 

F0203 เงินทุนและเครือข่ำยแหล่งเงินทุนส ำหรับผู้ผลิต 
ผู้พัฒนำเทคโนโลยี และผู้ให้บริกำรออกแบบระบบ  

 หำแหล่งเงินทุนจำกหน่วยงำนภำครัฐที่มี
ภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ผลิต
และผู้พัฒนำเทคโนโลยีรวมถึงผู้ให้บริกำร 

F0303 เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนนุกำรท ำงำนของรัฐและสร้ำง
กำรขยำยตลำดสู่ภำครัฐ 

 พัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีกำรผลิตเพ่ือกำร
แข่งขัน 

F0501 บุคลำกรด้ำนทักษะฝีมือแรงงำน   เร่งสร้ำงบุคลำกรที่สำมำรถซัพพอร์ทควำม
ต้องกำรของอุตสำหกรรมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยำว 

F0605 คุณภำพโครงสร้ำงบรอดแบนด์ กำรเข้ำถึงบริกำรบ
รอดแบนด์ควำมเร็วสูง 

 5G, ควำมเร็วเครือข่ำยรองรับดิจิทัล 

F0606 ระบบและโครงสร้ำงของเทคโนโลยีที่สนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

 platform technology 

V01 กำรลงทุน 

 F0101 มำตรกำรส่งเสริม
กำรลงทุน  
 

 F0102 กำรพัฒนำนิคม
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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V03 กำรตลำด 

 F0301 ขีดควำมสำมำรถของกิจกำรในกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ 
และดิจิทัล   

 F0302 กำรใช้ดิจิทัลในภำคประชำชน  

 F0303 เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐ
และสร้ำงกำรขยำยตลำดสู่ภำครัฐ 

V04 นวัตกรรม 

 F0401 เทคโนโลยีสู่เชิงพำณิชย์  

 F0402 ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนนวัตกรรม  

 F0403 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำทำงเทคโนโลยี   

 F0404 โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพในกำรรับรองคุณภำพสินค้ำนวัตกรรมดิจิทัล 

V05 แรงงำน 
 F0501 บุคลำกรด้ำนทักษะฝีมือแรงงำน  

 F0502 บุคลำกรจำกต่ำงประเทศที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง และกำรบ่มเพำะก ำลังคน
ดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทย 

 F0503 มำตรกำรช่วยเหลือแรงงำนท่ีได้รับผลกระทบ 

 F0504 ทักษะบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรมและแรงงำนสำขำอื่นสู่ควำมเชี่ยวชำญระบบ
อัตโนมัติและดิจิทัล  

V06 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสำหกรรมและบริกำร เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ ์
 F0601 ฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมดจิิทัลและดชันีอตุสำหกรรม  

 F0602 พื้นที่ทดลองและถ่ำยทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม  

 F0603 มำตรฐำนทั้งในระดับ Innovation Specifications และ National Standards 

 F0604 กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 F0605 คุณภำพโครงสร้ำงบรอดแบนด์ กำรเข้ำถึงบริกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสูง 

 F0606 ระบบและโครงสรำ้งของเทคโนโลยีที่สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

รวม 2 โครงกำร 

V02 ยกระดับขีดควำมสำมำรถของกิจกำร 

 F0201 ขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  
และผู้ให้บริกำรออกแบบระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ และในส่วนภูมิภำค  

 F0202 Startups และพัฒนำธุรกิจใหม่   

 F0203 เงินทุนและเครือข่ำยแหล่งเงินทุนส ำหรับผู้ผลิต ผู้พัฒนำเทคโนโลยี และผู้ให้บริกำร
ออกแบบระบบ   

 F0204 กำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรม 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสำหกรรมและบริกำร เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์  
เป้ำหมำย : 040302 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึน้ 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลำงส ำหรับแรงงำนในกำร
ใช้ประโยชน์จำกดิจิทัลสมัยใหม่ 

 เร่งพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล เพ่ือตอบโจทย์กำรขำดแคลน
บุคลำกรในสำขำ Digital Automation, Digital Data, 
Digital Content, Digital Access 

F0401 ควำมตระหนักรู้และกำรดูแลด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลให้กับผู้ใช้งำน  

 พัฒนำกำรใช้สื่ออย่ำงปลอดภัย และกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

F0402 มำตรกำร/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพำะ
มำตรกำรกระตุ้นกำรใช้ดิจิทัลในภำคธุรกิจและ
ประชำชน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล 

 เตรียมควำมพร้อมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยี
ดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนำทักษะบุคลำกร กฎหมำย และ
ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

V01 กำรเชื่อมต่อดิจิทัล 

 F0101 ควำมครอบคลุมของ
โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ทุกพื้นที่  

 F0102 กำรใช้ประโยชน์จำก
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

V02 ทักษะดิจิทัล 

 F0201 ทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐำน และทักษะควำมเข้ำใจ
ในกำรน ำเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่
ในปัจจุบันมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

 F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลำงส ำหรับแรงงำนในกำรใช้
ประโยชน์จำกดิจิทัลสมัยใหม่ 

 F0203 ทักษะดิจิทัลขั้นสูงส ำหรับผู้เชี่ยวชำญดิจิทัลเพื่อ
สร้ำงนวัตกรรม 
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V03 กำรเข้ำถึงบริกำรออนไลน์ 

 F0301 กำรเข้ำถึงบริกำรภำครฐัออนไลน ์
ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย   

 F0302 กำรให้บริกำรภำครัฐข้ำมแดน 

 F0303 กำรวิจัยและพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงแห่งอนำคตให้มีคุณภำพรองรับควำม
ต้องกำรใช้งำนของประชำชน  

V04 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 

 F0401 ควำมตระหนักรู้และกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งำน  

 F0402 มำตรกำร/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพำะมำตรกำรกระตุ้นกำรใช้ดิจิทัลในภำคธรุกิจและประชำชน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล 

 F0403 กำรวิจัย พัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัล ที่จ ำเป็นต่อกำรสร้ำงควำมย่ังยืนของกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย  

หมำยเหตุ          : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสำหกรรมต่อเน่ืองจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคม 
เป้ำหมำย : 040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในภูมิภำคโดยเฉพำะอำกำศยำนรุ่นใหม่ 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 มำตรกำรจูงใจ/สิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุน
แก่บริษัทท่ีมีเทคโนโลยีและสิทธิในกำรให้ผู้เชี่ยวชำญ
ชำวต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนในประเทศ 

 เพ่ิมสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

F0201 ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงของ
อุตสำหกรรมภำยในประเทศ และควำมร่วมมือด้ำนธุรกิจ
กับหุ้นส่วนต่ำงชำติที่มีองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 

 หำ Partner ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้กับผู้ประกอบกำรไทย 

F0203 กำรบริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนของไทย
ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 

 มีมำตรกำรดึงดูดบริษัทขนำดใหญ่มำลงทุนเพ่ือให้
เกิดคลัสเตอร์กำรซ่อมบ ำรุงในพื้นที่ 

F0403 ทักษะฝีมือช่ำงซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน  บุคลำกรได้มำตรฐำนในระดับสำกลและเป็นที่
ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

F0503 นิคมกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน / ท่ำอำกำศ
ยำน และศูนย์ซ่อมอำกำศยำน  

 สร้ำงคลัสเตอร์ของอุตสำหกรรมอำกำศยำนและกำร
ซ่อมบ ำรุงให้เกิดกำรยกระดับท้ัง Supply chain 

V01 กำรลงทุน   V02 กำรซ่อมบ ำรุง 

 F0201 ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงของอุตสำหกรรมภำยในประเทศ และ
ควำมร่วมมือด้ำนธุรกิจกับหุ้นส่วนต่ำงชำติที่มีองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 

 F0202 ขีดควำมสำมำรถของกิจกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในระดับสำกล 

 F0203 กำรบริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนของไทยที่ได้รับกำรยอมรับ 
ในระดับสำกล 

 F0204 หน่วยรับรองและมำตรฐำนของกิจกำรซ่อมบ ำรุงของไทยที่เทียบเท่ำสำกล 
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V03 กำรตลำด  

 F0301 กำรส่งเสริมกำรตลำดกำรซ่อม
บ ำรุง 

 F0302 มำตรกำรดึงดูดผู้ใช้บริกำรซ่อม
บ ำรุงจำกต่ำงประเทศ 

V05 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในภูมิภำคโดยเฉพำะอำกำศยำนรุ่นใหม่ 

 F0501 ฐำนข้อมูล 

 F0502 กฎหมำย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 F0503 นิคมกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน / ท่ำอำกำศยำน และศูนย์ซ่อมอำกำศยำน  

 F0504 เครือข่ำยกิจกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนสู่กำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมอำกำศยำน / กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 

V04 บุคลำกร 

 F0401 หลักสูตรและโครงสร้ำงหลักสูตรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 

 F0402 ผู้ประกอบกำรและบุคลำกรในอุตสำหกรรมกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 
 F0403 ทักษะฝีมือช่ำงซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 

 F0404 บุคลำกรเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนและดึงดูดผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ 

 F0101 มำตรกำรจูงใจ/สิทธิประโยชน์ส่งเสริม 
กำรลงทุนแก่บริษัทท่ีมีเทคโนโลยีและสิทธิใน 
กำรให้ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำน 
ในประเทศ 

 F0102 กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนภำยในประเทศ 

 F0103 กำรลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยี 
และเครื่องมือเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสำหกรรมต่อเน่ืองจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคม 
เป้ำหมำย : 040402 ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนสูงขึ้น (Tier) 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรลงทุนในกำรปรับเปลี่ยนไปสู่ยำนยนต์
ไฟฟ้ำ ยำนยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนอำกำศยำน 

 ส่งเสริมกำรลงทุนที่เน้นชิ้นส่วนยำนยนต์และอำกำศยำนที่
สร้ำงควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันที่เหนือกว่ำคู่แข่งเพ่ือกำร
เป็นฐำนกำรผลิตท่ีส ำคัญของโลก 

F0303 กำรผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ไปสู่ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ยำนยนต์อัตโนมัติ 
และชิ้นส่วนอำกำศยำน 

 ปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือเร่งให้เกิดฐำนกำรผลิตในประเทศ 

F0506 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ห้องทดสอบ และ
ระบบกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 

 สนับสนุนกำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์สมัยใหม่ที่ส ำคัญ
ของห่วงโซ่อุปทำนโลก 

F0601 ฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง 

 มีข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยวิเครำะห์ศักยภำพของอุตสำหกรรม 
เพ่ือกำรวำงนโยบำยสนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกให้
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และอำกำศยำน ใน
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

F0606 กำรส่งเสริมกิจกำรบริหำรจัดกำรซำก
รถยนต์และแบตเตอร่ี  

 มีระบบบริหำรจัดกำรซำกรถยนต์และแบตเตอร่ีด้วยหลักกำร 
ELV (End of Life Vehicle) มุ่งสู่สังคมคำร์บอนต่ ำตำม
เป้ำหมำย BCG 

V01 กำรลงทุน 

 F0101 กำรลงทุนในกำรปรับเปลี่ยน
ไปสู่ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ยำนยนต์อัตโนมัติ 
และชิ้นส่วนอำกำศยำน 

 F0102 กำรตั้งฐำนกำรผลติในไทย
ของผู้ผลิตชิ้นสว่นอำกำศ/ยำนยนต์
ไฟฟ้ำ/ยำนยนต์อตัโนมตัิจำก
ต่ำงประเทศ 

V02 นวัตกรรม 

 F0201 กำรคิดค้นนวตักรรม 
กระบวนกำรผลิต และนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์ 

 F0202 กำรวิจัย พัฒนำและกำร
ทดสอบชิ้นสว่นอำกำศยำน ยำน
ยนต์ไฟฟ้ำ และยำนยนต์
อัตโนมัติ  

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 กำรตลำด 

 F0401 กำรส่งเสริมตลำดทดแทนกำรน ำเข้ำ  

 F0402 เครือข่ำยเพื่อกำรส่งออกชิ้นส่วน 
อำกำศยำน 

 F0403 บริกำรกำรซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย 
มำกขึ้นของศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 
ในประเทศเพิ่มขึ้น  

 F0404 กำรกระตุ้นตลำดยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
และยำนยนต์อัตโนมัติทั้งในหน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชน 

V03 กำรผลิต 

 F0301 ศักยภำพผู้ประกอบกำร บุคลำกรและแรงงำน 

 F0302 กำรน ำเข้ำผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ  

 F0303 กำรผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนอุตสำหกรรมยำนยนต์
ไปสู่ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ยำนยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วน 
อำกำศยำน 

 F0304 กำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมยำน
ยนต์และชิ้นส่วนอำกำศยำน 

V05 มำตรฐำน 

 F0501 มำตรฐำนและวิธีกำรสอบเทียบชิ้นส่วนยำนยนต์ไฟฟ้ำ ยำนยนต์อัตโนมัติ  
และอำกำศยำน  

 F0502 ศูนย์รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอำกำศยำน  
 F0503 หน่วยรับรอง/ตรวจสอบมำตรฐำนตำมระดับสำกล 

 F0504 มำตรฐำนกระบวนกำรผลิตของสถำนประกอบกำร 

 F0505 กำรบังคับใช้มำตรฐำนภำคบังคับและสนับสนุนมำตรฐำนทั่วไป 

 F0506 โครงสร้ำงพื้นฐำน ห้องทดสอบ และระบบกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 

V06 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน 

 F0601 ฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

 F0602 กฎ/ระเบียบที่เอื้อ 

 F0603 มำตรกำรทำงภำษีเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต 

 F0604 ห้องปฏิบัติกำรอุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน  

 F0605 เครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำนและยำนยนต์ไฟฟ้ำ  

 F0606 กำรส่งเสริมกิจกำรบริหำรจัดกำรซำกรถยนต์และแบตเตอรี่  

หมำยเหตุ          : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสำหกรรมควำมม่ันคงของประเทศ 
เป้ำหมำย : 040501 อุตสำหกรรมควำมม่ันคงของประเทศมีกำรขยำยตวัเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรวิจัยและพัฒนำวัสดุอ้ำงอิง เพ่ือกำร
บังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

 มีกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมชิ้นวัสดุอ้ำงอิงด้ำนกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรม 

F0401 เครือข่ำยควำมร่วมมือในอุตสำหกรรม
ควำมมั่นคง 

 กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 

F0402 ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับอุตสำหกรรม
ควำมมั่นคง 

 ศูนย์บริกำรครบวงจรด้ำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 
 กำรสร้ำงควำมร่วมมือภำคเอกชนและภำครัฐ ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 

F0403 มำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง (ยำนรบและ
ระบบอำวุธ) 

F0405 ศูนย์ทดสอบ เพ่ือรับรองมำตรฐำนสินค้ำ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง (ยำนรบและ
ระบบอำวุธ) 

F0406 ศักยภำพบุคลำกรที่เกี่ยวข้องและมีควำม
เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 จัดต้ังศูนย์พัฒนำผู้เชี่ยวชำญด้ำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

V01 วิจัยและพัฒนำ 

 F0101 กำรวิจัยและพัฒนำวัสดุอ้ำงอิง เพื่อกำรบังคับใช้
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

 F0102 กำรวิจัยและพัฒนำยุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และ
บริกำรในอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0103 กำรวิจัยและพัฒนำวัตถุดิบส ำหรับอุตสำหกรรม 
ด้ำนควำมมั่นคง 

 F0104 ขีดควำมสำมำรถในกำรวจิัยพัฒนำอุตสำหกรรม 
ควำมมั่นคง 

V02 กำรผลิต 

 F0201 ศักยภำพผู้ประกอบกำร 

 F0202 ควำมร่วมมือของหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนในกำรผลิตและ
พัฒนำต่อยอดงำนวิจัยสู่กำรผลิตใน
เชิงพำณิชย์ 

 F0203 ควำมร่วมมือในกำรรับถ่ำย 
ทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 
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V03 กำรตลำด 

 F0301 ควำมเชื่อมั่นภำครัฐและภำคเอกชนในกำรใช้
ผลิตภัณฑ์และบริกำร 

 F0302 กำรเข้ำถึงตลำดหน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

 F0303 ควำมเข้ำใจในกำรใช้ประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์
และบริกำรจำกอุตสำหกรรมควำมมั่นคงประเภทสินค้ำ
สองทำง 

V04 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสำหกรรมควำมม่ันคงของประเทศ 

 F0401 เครือข่ำยควำมร่วมมือในอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0402 ฐำนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0403 มำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม 
ควำมมั่นคง 

 F0404 ข้อก ำหนดมำตรฐำนในผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0405 ศูนย์ทดสอบ เพื่อรับรองมำตรฐำนสินค้ำท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0406 ศักยภำพบุคลำกรที่เกี่ยวข้องและมีควำมเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมควำมม่ันคง 

 F0407 กฎ/ระเบียบที่เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ 

 F0408 พื้นที่เพื่อรองรับกำรลงทุนและกำรขยำยตัวในอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสำหกรรมควำมม่ันคงของประเทศ 
เป้ำหมำย : 040502 กำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรวิจัยและพัฒนำวัสดุอ้ำงอิง เพ่ือกำร
บังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

 จัดต้ังหน่วยงำนกำรพัฒนำวัสดุอ้ำงอิงเพ่ือกำรบังคับใช้
กฎหมำย 

F0204 กำรผลิตในอุตสำหกรรมควำมมั่นคงที่ได้
ตำมมำตรฐำนสำกล  

 ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

F0302 กำรตลำดเชิงรุก โดยกำรส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของ
ประเทศไทยในกำรไปเข้ำร่วมแนะน ำสินค้ำใน
ต่ำงประเทศ 

 กำรท ำ Road Show ผลิตภัณฑ์ควำมมั่นคงของไทย 
 กำรประสำนข้อมูลกับทูตและผู้ช่วยทูตทหำร 
 กำรท ำ Thai Defense Product Catalog 

F0401 เครือข่ำยควำมร่วมมือในอุตสำหกรรม
ควำมมั่นคง 

 กำรจัดต้ังเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ควำมมั่นคง 

F0402 ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับอุตสำหกรรม
ควำมมั่นคง 

 ศูนย์บริกำรครบวงจรด้ำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

F0403 มำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

F0405 ศูนย์ทดสอบ เพ่ือรับรองมำตรฐำนสินค้ำ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

V01 วิจัยและพัฒนำ 

 F0101 กำรวิจัยและพัฒนำวัสดุอ้ำงอิง เพื่อกำรบังคับใช้
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

 F0102 กำรวิจัยและพัฒนำยุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และ
บริกำรในอุตสำหกรรมควำมม่ันคง 

 F0103 กำรวิจัยและพัฒนำวัตถุดิบส ำหรับอุตสำหกรรม 
ด้ำนควำมมั่นคง 

 F0104 ขีดควำมสำมำรถในกำรวจิัยพัฒนำอุตสำหกรรม 
ควำมมั่นคง โดยกำรร่วมมือวจิัยกับหน่วยงำนที่มีศักยภำพ  
มีองค์ควำมรู้ ทั้งภำครัฐและเอกชนจำกในและนอกประเทศ 

V02 กำรผลิต 

 F0201 ศักยภำพผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ควำมมั่นคง  

 F0202 ควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนในกำรผลิตและพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยสู่
กำรผลิตในเชิงพำณิชย์ 

 F0203 ควำมร่วมมือในกำรรับถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
จำกต่ำงประเทศ 

 F0204 กำรผลิตในอุตสำหกรรมควำมมั่นคงที่ได้
ตำมมำตรฐำนสำกล  
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V03 กำรตลำด 

 F0301 ควำมเชื่อมั่นจำกต่ำงประเทศในกำรใช้
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของอุตสำหกรรมควำมมั่นคง
ของไทย 

 F0302 กำรตลำดเชิงรุก โดยกำรส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของ
ประเทศไทยในกำรไปเข้ำร่วมแนะน ำสินค้ำใน
ต่ำงประเทศ 

V04 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมม่ันคงของประเทศ 

 F0401 เครือข่ำยควำมร่วมมือในอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0402 ฐำนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0403 มำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0404 ข้อก ำหนดมำตรฐำนในผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0405 ศูนย์ทดสอบ เพื่อรับรองมำตรฐำนสินค้ำท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0406 ศักยภำพบุคลำกรที่เกี่ยวข้องและมีควำมเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 

 F0407 กฎ/ระเบียบที่เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.6 กำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
เป้ำหมำย : 040601 แรงงำนไทยมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 หลักสูตรส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำก ำลังคน  จัดท ำหลักสูตรให้ตรงกับสมรรถนะตำมควำมต้องกำร 

F0104 ทักษะที่จ ำเป็นของบุคลำกร  หำควำมต้องกำรจ ำเป็น/สมรรถนะของต ำแหน่งงำนตำม
ควำมต้องกำรตลำด 

F0105 ครูฝึกในสถำนประกอบกำร  ผลิตครูฝึกให้มีสมรรถนะที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด 

F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงำน มำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน และมำตรฐำนอำชีพ 

 พัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน, มำตรฐำนอำชีพ 

F0107 ก ำลังคนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมและ
บริกำรแห่งอนำคต  

 พัฒนำก ำลังแรงงำนตำมหลักสูตรที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
สมรรถนะ 

F0201 กำรประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

 สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีและนวตักรรม และเคร่ืองมือ
ผลิตภำพมำใช้ยกระดับสถำนประกอบกำร เช่น Automat
ion, IoT, AI, Productivity Tools พร้อมทั้งพัฒนำ
บุคลำกรควบคู่กัน 

F0202 เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศเพ่ือสนับสนุน
กิจกำรในประเทศ 

 ให้ควำมรู้กับผู้ประกอบกำรในกำรรองรับเทคโนโลยีใหม่ 

F0203 กำรจ้ำงแรงงำนที่มีศักยภำพสูง  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของต ำแหน่งงำนในด้ำนทักษะที่
จ ำเป็นเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ 

 ฝึกอบรมให้มีทักษะที่สูงขึ้น/คุณภำพสูง 

F0301 นโยบำยภำครัฐและนโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง  ศึกษำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจน 

F0302 มำตรกำรจูงใจสถำนประกอบกำร  ส่งเสริมทำงด้ำนสิทธิประโยชน์ให้กับสถำนประกอบกำร
และแรงงำน 

F0303 แผนกำรผลิต/พัฒนำก ำลังคน  จัดท ำแผนสู่กำรพัฒนำก ำลังคน 

F0304 ฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำน/สถำนประกอบกำร
ในทุกขนำด 

 รวบรวมข้อมูลด้ำนควำมต้องกำรแรงงำน 

F0305 กำรบูรณำกำรหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสร้ำงแรงงำน
ที่มีคุณภำพสู่ภำคอุตสำหกรรม 

V01 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 

 F0101 หลักสูตรส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำก ำลังคน 

 F0102 เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

 F0103 มำตรฐำนของสถำนศึกษำและศูนย์ฝึกอบรม 

 F0104 ทักษะท่ีจ ำเป็นของบุคลำกร 

 F0105 ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 

 F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน และมำตรฐำนอำชีพ 

 F0107 ก ำลังคนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  
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V02 สถำนประกอบกำรกิจกำร 

 F0201 กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 F0202 เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศเพื่อสนับสนุนกิจกำรในประเทศ 

 F0203 กำรจ้ำงแรงงำนท่ีมีศักยภำพสูง 

V03 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน 

 F0301 นโยบำยภำครัฐและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

 F0302 มำตรกำรจูงใจสถำนประกอบกำร 

 F0303 แผนกำรผลิต/พัฒนำก ำลังคน 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 

 F0304 ฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำน/สถำนประกอบกำรในทุกขนำด 

 F0305 กำรบูรณำกำรหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนแม่บทฯประเด็น (04) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
แผนแม่บทย่อย : 4.6 กำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
เป้ำหมำย : 040602 ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อมในอนำคต 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0103 ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้ดิจิทัลและธุรกรรม
ออนไลน์แก่ประชำชน 

 กำรน ำเทคโนโลยี หรือ AI เข้ำมำช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ด้ำนควำมปลอดภัยไซเบอร์ 

F0201 กำรน ำดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ  ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรประกอบธุรกิจ  
ทั้งในอุตสำหกรรม/เกษตร/ชุมชน/ท่องเท่ียว 

F0202 กำรน ำหุ่นยนต์มำประยุกต์ใช้ในทุกภำค
เศรษฐกิจ  

 กำรน ำ Robot หรือ AI เข้ำมำทดแทนกำรจ้ำงแรงงำน 
เพ่ือเพ่ิมก ำลังกำรผลิตและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 

F0401 ทักษะด้ำนดิจิทัลของพลเมือง  เร่งพัฒนำบุคลำกรและก ำลังคนดิจิทัล เพ่ือรองรับ
อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 

F0501 กฎหมำยที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พัฒนำดิจิทัล 

 ปรับปรุงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยผลักดันหรือ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำดิจิทัล 

V01 กำรเข้ำถึงดิจิทัล 

 F0101 กำรเข้ำถึงดิจิทัลของประชำชน  

 F0102 กำรใช้บริกำรดิจิทัลภำครัฐของประชำชน 

 F0103 ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์
แก่ประชำชน 

V02 กำรประยุกต์ใช้ดิจิทัล 

 F0201 กำรน ำดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ 
  

 F0202 กำรน ำหุ่นยนต์มำประยุกต์ใช้ในทุกภำค
เศรษฐกิจ  

 F0203 กำรยกระดับธุรกิจค้ำปลีกสู่พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
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V03 รัฐบำลดิจิทัล 

 F0301 บริกำรภำครัฐท่ีตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน 

 F0302 ข้อมูลภำครัฐท่ีประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 F0303 กำรใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ 
ลิขสิทธิ์แบบเปิดในทุกภำคส่วน 

V04 กำรพัฒนำก ำลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล 

 F0401 ทักษะด้ำนดิจิทัลของพลเมือง 

 F0402 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนดิจิทัลโดยเฉพำะด้ำนซอฟต์แวร์ ข้อมูล และดิจิทัลคอนเทนต์ 

V05 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อมในอนำคต 

 F0501 กฎหมำยที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำดิจิทัล 

 F0502 โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล/โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เข้ำถึงทุกครัวเรือน 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (What ปัจจัย) 
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