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  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2)  
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การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ และมี
ประสิทธิภาพ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม รวมท้ัง เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางสําหรับหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 
ของหนวยงานตอไป 
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ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร 
 แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําข้ึนเพ่ือเปนทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ 
การพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ท้ังนโยบายระดับประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนปฏิรูปประเทศ แผนความม่ันคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ 
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึนและมุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีแทจริง ประกอบกับการวิเคราะหปจจัยท่ี
เก่ียวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ไดแก การวิเคราะหปจจัยภายใน 
(Internal Factors) จุดแข็งและจุดออนขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและ
อุปสรรคในมิติตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะหดังกลาว นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 ของกระทรวง
อุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันใหภาคการผลิตมีความสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน อีกท้ังการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรม มาประยุกตใช กอใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลคา และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการใหมีความเข็มแข็งและแขงขันไดในเวทีโลก โดยการพัฒนาปจจัยสนับสนุน ท้ังในดานกฎหมายและ
กฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ การรวมกลุมคลัสเตอร และการบูรณาการนโยบาย/
แผนงานกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ จะเอ้ือใหเกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี ้
การสงเสริมสถานประกอบการท่ีเปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม จะอาศัยการกํากับดูแลอยางท่ัวถึง  
การถายทอดองคความรูและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนกลไกในการขับเคลื่อน 
อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญในการพัฒนาท่ีขาดไมได คือ การพัฒนาองคกรและบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยมีภาพรวมการประมาณ 
การวงเงินงบประมาณตามแผนฯ จํานวน 10,007.5113 ลานบาท มีขอบเขต ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 
 “ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู 4.0 เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ใหเติบโตไมนอยกวา รอยละ 4.6 
ภายในป 2565” 
 
พันธกิจ 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง และสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพ่ือเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมไทย 

สูอุตสาหกรรม 4.0 
3. สงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. บูรณาการดําเนินงานหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
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แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่องท่ี 1 การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและอุตสาหกรรม 
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเนนงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนาการ
ประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานใหภาคอุตสาหกรรม
ตลอดหวงโซคุณคา มีความสามารถในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีการประมาณการวงเงินงบประมาณ 
จํานวน 5,182.4591 ลานบาท 

เรื่องท่ี 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เพ่ือสนับสนุน สรางโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีการประมาณการ

วงเงินงบประมาณ จํานวน 3,940.2725 ลานบาท 

เรื่องท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและส่ิงแวดลอม 
เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการดําเนินกิจการท่ีเปนมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสูความยั่งยืน โดยมีการประมาณการวงเงินงบประมาณ 
จํานวน 589.6928 ลานบาท 

เรื่องท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการใหบริการแกผูประกอบการ และประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีการประมาณการ
วงเงินงบประมาณ จํานวน 295.0869 ลานบาท 
 
 

-------------------------------------------- 
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สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
2.1 ยุทธศาสตรชาติ 

1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1) เปาหมาย 

1.1 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร 
2.1 การเกษตรสรางมูลคา 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
2.3 สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
2.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
2.4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน 
และผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการท่ีเปนเลิศและมีความ
ยั่งยืนสูสากล โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตท่ี
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรมทองเท่ียว การขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหมใหมีบทบาทตอเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน
ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพของประเทศท่ีจะสงผลตอการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรม และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ดานการเกษตรสรางมูลคา โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดท้ังหวงโซอุปทาน (Value Chain) ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ใหมีมูลคาเพ่ิมและผลิตภาพท่ีสูงข้ึน พรอมทดสอบ
ความตองการตลาด ตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชย และกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ  
รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสูออรแกนิคใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน เชน การ
สรางมูลคาเพ่ิมจากสมุนไพรมาใชทางการแพทย เปนตน 

2) ดานอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยดําเนินการตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ท่ีมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเนนสรางความเขมแข็งจากภายในลดความเหลื่อมล้ํา นําประเทศ
หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง ดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและนวัตกรรมอยาง
ชัดเจน รวมถึงนโยบาย 10 อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine)
ของประเทศ และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันจากท่ีเปนอยูใหสูงข้ึนตอไป ไดแก การสงเสริม
สถานประกอบการใหมีการนําระบบอัตโนมัติหรือหุนยนตมาใชในสถานประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหารแหงอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต และเครื่องมือแพทย รวมท้ังการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม
และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดังกลาว 

3) ดานการสรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยสงเสริมการทองเท่ียวผาน
การสรางและพัฒนาผลิตภัณฑดวยภูมิปญญาทองถ่ิน การออกแบบดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหมี
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มูลคาเพ่ิมและเปนท่ีตองการของนักทองเท่ียว สงเสริมการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทองเท่ียว รวมท้ัง
การสรางผูประกอบการใหมและพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา ตลอดหวงโซ
อุปทาน และเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจการลงทุนสรางโอกาสการคา การลงทุนในตลาดสากล 

4) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยพัฒนาศักยภาพและองคความรู
การใชประโยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษใหกับ SMEs ในพ้ืนท่ีเปาหมาย สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศใหเกิดการคาและการลงทุนรวมกัน รวมท้ังสงเสริมการสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนตภาคตะวันออกเชื่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development : EEC) เพ่ือตอยอดของ SMEs ใหเขมแข็ง โดยมุงพัฒนาศักยภาพและการรวมกลุม
อุตสาหกรรมควบคูกับการพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

5) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม โดยสงเสริม
ผูประกอบการครบวงจรตั้งแตการเสริมสรางความรูและทักษะในการดําเนินธุรกิจใหแกผูประกอบการใหม  
การบมเพาะโดยผานศูนยบมเพาะในสถาบันการศึกษาตางๆ การเสริมสรางความเขมแข็งและผลิตภาพใหกับ 
SMEs โดยการพัฒนาองคความรูและการใหคําปรึกษาแนะนาในดานการพัฒนามาตรฐานตางๆ การนําเทคโนโลยี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ๕ นวัตกรรม และ Digital 
หรือ IT มาใชในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินคา เพ่ิมชองทาง
การคา และเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและบริการ และพัฒนาไปสูผูประกอบการ SMEs แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs) 
ควบคูกับการพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ โดยการใหความชวยเหลือ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนผานศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 และการใหบริการปรึกษาแนะนําผานศูนยสนับสนุนและชวยเหลือ SMEs 

2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) เปาหมาย 

1.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
1.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวน

เขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร 

2.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
2.2 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรมนอกจากมีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ผูประกอบการแลว ยังใหความสําคัญโดยนําทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญามาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง รวมกับการประยุกตใชองคความรูดานตางๆ อาทิ การพัฒนาทักษะการผลิต การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาชองทางการตลาด โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหสามารถเติบโตสูสากล พัฒนามิติเศรษฐกิจชุมชน
ใหเขมแข็ง อาทิ การสนับสนุนดานวิชาการในการฝกอบรมพัฒนาราษฎรและกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ใหมีประสิทธิภาพและมี
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มูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน การปนนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรใน
ระดับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑใหโดดเดน มีมาตรฐานและตอบสนองความตองการของตลาดได รวมท้ังเชื่อมโยง
กับการขยายชองทางทางการตลาดและการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(1) เปาหมาย 

1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไป
ไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 

1.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร 
2.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
2.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ  
2.3 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน

เมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายท่ีมุงเนนการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอยางยั่งยืนดวยการสงเสริมและพัฒนาวัตถุดิบทดแทนท่ีไดจากการ 
รีไซเคิลขยะหรือของเสียท้ังจากครัวเรือนและจากอุตสาหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลดการเกิด
ขยะและลดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนา
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเปาหมาย ลดการปลดปลอยมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ กระทรวง
อุตสาหกรรมยังมุงเนนการพัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแรใหมีมาตรฐานในระดับสูง มีความปลอดภัยและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แลสนับสนุนผูประกอบการใหมีการนํามาตรฐานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR - DPIM) และอุตสาหกรรมสีเขียว 

4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
(1) เปาหมาย 

1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

1.2 ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร 
2.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ

อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
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2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  

มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจการดําเนินงานโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชใน
การใหบริการ เชน การใชระบบ IT มาใชทํางานใหผูรับบริการสะดวกและรวดเร็วข้ึน การใหบริการผูประกอบการ
ออนไลนผานศูนยสนับสนุนและชวยเหลือ SME การบริหารจัดการองคการ โดยนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติในทุก
ระดับท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณ ตลอดจนการดําเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การปรับปรุงโครงสราง
องคการใหมีความยืดหยุน เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ มีการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให
สามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน ควบคูกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบ
คุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ัง มีมาตรการกํากับดูแลท่ีเสริมสรางความโปรงใส และการปองกันทุจริตรวมท้ังระบบ 
การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สงผลใหกระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ ใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการใหภาครัฐ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวมตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอม
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.2 แผนระดับท่ี 2  
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมายท่ี 1 : การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 

• เปาหมายท่ี 2 : ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม 

รอยละ 4.6 
2) อัตราการขยายตัวของผลติภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรอยละ 2.2 

(1.2) แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ 

• แนวทางการพัฒนา  
1) สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เชน ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหาร
ชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เปนตน และสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม
ท้ังระบบอยางครบวงจร 
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2) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดท้ังหวงโซมูลคา และ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล 
เทคโนโลยีชีวภาพดานการแพทยและสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการท่ีเก่ียวเนื่อง ตลอดจนพัฒนา 
คลัสเตอรอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนท่ีเหมาะสม 

3) สรางและพัฒนาผูประกอบการดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ โดยการพัฒนากําลังคนเชี่ยวชาญใหมีปริมาณเพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต สรางความเขมแข็งและสรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและ
ชุมชนทองถ่ิน และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริม
ผูประกอบการดานเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการ
ขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มตนในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

4) สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ พัฒนา
ตลาดภายในประเทศโดยใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักรู ในประโยชนจากผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมการใชผลิตภัณฑและบริการจาก
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใชกลไกการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหเกิดประโยชน ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมการคา
ระหวางประเทศและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 

5) มีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศท่ีเปนมาตรฐาน 
โดยมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางการคลังมาใชใหเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบโดยผูใช
ประโยชนหรือตอผูทําความเสียหายตอทรัพยากร และสงเสริมการใชประโยชนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการ
พัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายตอสิ่งแวดลอม/ระบบ
นิเวศ และพัฒนาวิธีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนมาตรฐานและจําเพาะสําหรับแตละระบบนิเวศ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยตอป รอยละ 10 

(1.3) แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยแบบบูรณาการควบคูไป

กับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ ในหวงโซมูลคา เชน อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
และอุตสาหกรรมชีวภาพ เปนตน 

2) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑทางการแพทยและการใหบริการทาง
การแพทยใหเทียบเทากับระดับสากล ยกระดับการแพทยและบริการสุขภาพแผนไทย สรางศูนยทดสอบ
มาตรฐานของผลิตภัณฑทางการแพทย สงเสริมการอํานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑทางการแพทยของไทยใหกับผูประกอบการอยางถูกตอง รวดเร็ว ในราคาท่ีเปนธรรมเพ่ือให
ผูประกอบการไทยสามารถแขงขันไดมากข้ึน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย เฉลี่ยตอป

รอยละ 5 
(1.4) แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ยกระดับความสามารถของผูผลิต ผูพัฒนา และผูออกแบบและสราง

ระบบของไทยใหมีความสามารถในการแขงขันในดานตาง ๆ มากข้ึน เชน การสรางและบริหารหวงโซมูลคาระดับ
โลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นสวน และอุปกรณอยางเพียงพอ การบริหารจัดการองคกร การตลาด และการเขาถึง
แหลงเงินทุน เปนตน และใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐ รวมถึงการสรางโมเดลในการทําธุรกิจใหมในอนาคต 

2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรท้ังทางดานผูใช ผูผลิต และผูใหบริการ ในภาค
สวนตางๆ ใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และสงเสริมการ
นําบุคลากรตางชาติท่ีมีทักษะและความรูความสามารถเขามาทํางานเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนกําหนดมาตรการชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
ใหเรียนรูทักษะใหมและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได 

3) สรางความตระหนักรูและสนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ขอมูล และปญญาประดิษฐ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุนยนต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อินเทอรเน็ตใน
ทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหมๆ ในอนาคต ตามระดับความพรอมของผูประกอบการท้ังดานเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ เพ่ือเปนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ และเปนการสรางตลาดของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

4) สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
และยกระดับใหเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันในสังคม รวมท้ัง
สงเสริมการสรางตลาดภายในประเทศผานการสนับสนุนของภาครัฐ 

5) สงเสริมใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐท้ังในประเทศและจากตางประเทศ และสนับสนุนการสรางคลัสเตอรของอุตสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ รวมถึงสนับสนุนใหมีกลไกเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ ท้ังระบบแบบครบวงจร 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และ

ปญญาประดิษฐ เฉลี่ยตอป รอยละ 5 
(1.5) แผนยอยอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ผลักดันการ เปลี่ ยนผ าน อุตสาหกรรมยานยนต ท้ั งระบบ ไปสู

อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ โดยจัดทําแนวทางการ
พัฒนาตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนตท่ีประเทศไทยเปนหนึ่งในฐานการผลิตรถยนตท่ีสําคัญของโลก  
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เพ่ือเตรียมความพรอมและถายทอดองคความรูใหแกผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของใหสามารถ
ปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผูประกอบการไป
ใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนระบบรางพรอมท้ังสงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางยานยนตไฟฟาในอาเซียนในอนาคต 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ประเทศไทยเปนศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค

โดยเฉพาะอากาศยานรุนใหม 
2) ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสวนอากาศยานสูงข้ึน (Tier) 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) สวนแบงการตลาดของจํานวนอากาศยานท่ีเขาซอมในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก 

เฉลี่ยรอยละ 1 
2) จํานวนผูประกอบการผลิตชิ้นสวนอากาศยานระดับ Tier 4 

(1.6) แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอด

หวงโซมูลคา โดยใหมีกลไกการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาและมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงตั้งแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา และจัดใหมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

2) กําหนดใหมีการทําการคาดการณเทคโนโลยีในอนาคต ท้ังในภาพรวม
และรายสาขาสําหรับการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให
เขากับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และเปนแนวทางในการวางแผนการทํางานของท้ัง
ภาครัฐและภาคธุรกิจ 

3) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการใหตอบสนองความตองการของแตละสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการ และจัดใหมีแผนพัฒนากําลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ ท้ังแรงงานในประเทศท่ี
เปนแรงงานฝมือ ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ และแรงงานตางดาว ตลอดจนสงเสริมการนําเขาบุคลากรท่ี 
ขาดแคลนจากตางประเทศหรือบุคลากรท่ีมีทักษะในอุตสาหกรรมใหม 

4) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูลท่ีสอดคลองกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนใหมีขอมูลเปด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม สงเสริม
ใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลข้ึนในองคกรตาง ๆ ในสังคม และสงเสริมใหมีการจัดเก็บขอมูลของภาครัฐอยางบูรณาการ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล ในดานความ

พรอมในอนาคตดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อันดับความสามารถดานประสิทธิภาพแรงงาน อันดับท่ี 60 
2) อันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล ในดานความพรอมใน

อนาคต อันดับท่ี 45 
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(2) ประเด็นท่ี 2 การตางประเทศ 
(2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ตัวชี้วัดการตางประเทศไทยมากข้ึน/ดีข้ึน 
เฉลี่ยรอยละ 5-10 

(2.2) แผนยอยความรวมมือเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน

พ้ืนฐานของนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทย และใหไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการ และ

ความเชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเนนนวัตกรรมดีข้ึนพรอมในอนาคตดีข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง 

และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี มากข้ึน/ดีข้ึนเฉลี่ยรอยละ 5 – 10 
(3) ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 

(3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย 1 : ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

• เปาหมาย 2 : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม ในประเทศสาขาเกษตร ขยายตัว 

เฉลี่ยรอยละ 3.8 
2) อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยรอยละ 1.2 

(3.2) แผนยอย เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ดวยการประยุกตใช

ภูมิปญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพ่ือใหมีสินคาอัตลักษณพ้ืนถ่ินออก
สูตลาดสมํ่าเสมอรวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคท่ีหลากหลาย 

2) สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ทองถ่ินอยางยั่งยืน 

3) สรางอัตลักษณหรือนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับแหลงกําเนิดใหกับสินคา 
รวมท้ังการสรางความแตกตางและโดดเดนของสินคาในแตละทองถ่ิน และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณ 
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พ้ืนถ่ิน ตลอดจนใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพ้ืนท่ีในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน เชน การทองเท่ียวและ
บริการ และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินในระดับประเทศ และเพ่ือการสงออกไปยังตลาดโลก 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน มีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ขยายตัว 

เฉลี่ยรอยละ 3 
(3.3) แผนยอย เกษตรปลอดภัย 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถ่ิน รวมถึงผูประกอบการ  

ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ท้ังมาตรฐานท่ีเปนข้ันพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติท่ีดี
ทางการเกษตร และพัฒนาตอยอดไปจนถึงมาตรฐานข้ันสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจน สงเสริม
การวิจัยพัฒนาสินคา พรอมท้ังดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภคและ
การคาระดับสากล 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยขยายตัว เฉลี่ย

รอยละ 3 
(3.4) แผนยอย เกษตรชีวภาพ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตร

และผลิตภัณฑจากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทําเกษตรกรรมยั่งยืน 
ซ่ึงเปนระบบการผลิตท่ีคํานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใชประโยชนและ 
ตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรม
และพลังงานท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
ของสภาพแวดลอมในแตละพ้ืนท่ี มุงแปรรูปเพ่ือปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภท
โภชนาเภสัช ผลิตภัณฑประเภทเวชสําอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3 
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(3.5) แผนยอย เกษตรแปรรูป 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมการพัฒนาและใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรท่ีเชื่อมโยง

ไปสูกระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมี
มูลคาสูง โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหแกเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

2) สงเสริมการแปรรูปโดยประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค
ความรูและภูมิปญญาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑและ
สินคาเกษตร รวมท้ังการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรข้ันสูงท่ีมีคุณคาเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑคุณภาพสูงท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 

3) สนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต
หลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑอัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ
ระหวางขนสง และยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกสินคา 

4) สงเสริมการสรางตราสินคา และขยายชองทางการตลาดดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางเครื่องหมายทางการคาและการปกปองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ ขยายตัว

เฉลี่ยรอยละ 3 
(4) ประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว 

(4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
1) อัตราสวนรายไดจากการทองเท่ียวของเมืองหลักและเมืองรอง สัดสวน 80:20 

 (4.2) แผนยอย การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทาง

วัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก 
โบราณสถาน เมืองเกา ยานการคา วิถีชีวิตลุมนา สินคาชุมชน อาหารไทย และแพทยแผนไทย เพ่ือนํามาสรางสรรค
คุณคาและมูลคาผานองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสรางสรรคเปนสินคา รวมถึงการ
พัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหมๆ ใหกับนักทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวโดยชุมชน 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียววิถีพุทธ การทองเท่ียวกลุมมุสลิม เปนตน 

2) พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพ่ือนํามา
พัฒนาตอยอดสินคาและบริการดานการทองเท่ียว ไดแก การสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสราง
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นวัตกรรม การสงเสริมการลงทุน การสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนา
ระบบฐานขอมูล การสงเสริมการตลาด และการสรางเรื่องราวเพ่ือบอกเลานักทองเท่ียว เปนตน 

3) เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว เพ่ือใหมีทักษะและองคความรูในธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานของการทองเท่ียว ท้ังดานการออกแบบ การ
วิจัยและพัฒนา การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพ่ือสรางความแตกตางและ
ความโดดเดนของสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทองเท่ียว 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ

วัฒนธรรม ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10 
(4.3) แผนยอย การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สรางสรรคการทองเท่ียวเชิงสุขภาพรูปแบบใหมบนพ้ืนฐานของทรัพยากร

ท่ีมีศักยภาพ ในการบําบัด ฟนฟู รักษาสุขภาพ โดยใชความคิดสรางสรรคนวัตกรรม และเอกลักษณความเปนไทย 
ในการใหบริการ พรอมท้ังสรางความหลากหลายของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ในระดับ
สากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวตางๆ เชน การใชพุน้ํารอน น้ําแร สปาโคลน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ เปนตน 

2) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑดานแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐาน
ระดับสากลและสอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ โดยการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมตอยอดใหเกิดสินคาใหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ พรอมสรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
การแพทยแผนไทย 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย เพ่ิมข้ึน 
2) สถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย

ไดรับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทยแผนไทยขยายตัว เฉลี่ยรอยละ 5 
2) อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพท่ีไดรับมาตรฐานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยรอยละ 5 
(5) ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

(5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย 1 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน เกิด
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม 
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• เปาหมาย 2 : ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเปนกรอบในการ
พัฒนาเมืองนาอยู ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แหลงโบราณคด ี

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
1) มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมายเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยรอยละ 25 
2) แผนผังภูมินิเวศระดับภาค มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค 

(5.2) แผนยอย การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเปนเมืองอัจฉริยะท่ีมีความนาอยู 

โดยจัดระเบียบเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล  
มีความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 

2) พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูท่ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการบริการใหกับพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเนนการตอยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพ้ืนท่ี 

3) ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพ้ืนท่ีพิเศษใหเปน
เมืองอัจฉริยะตามศักยภาพและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง
โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชาญฉลาดเพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการเมืองในมิติ
ตางๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนสง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม การใชชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ 

4) จัดทําฐานขอมูลดานการพัฒนาเมือง จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลขนาด
ใหญท่ีมีการเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะหขอมูลท่ีทุกหนวยงานสามารถใชงานรวมกัน เพ่ือใชประโยชนจาก
การพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี และเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการเมือง โดยผูมี
สวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีเปนผูตัดสินใจเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนยเศรษฐกิจ แหลงท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ี
เฉพาะ เพ่ือการพัฒนาและอนุรักษในเขตเมือง เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการอนุรักษแหลง
โบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยางยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนตน 

5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและ
กฎระเบียบ ดานการพัฒนาเมือง ระบบขนสง และการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเพ่ือปรับปรุงและจัดทําขอเสนอ
กฎหมายและกฎระเบียบใหมใหเอ้ือตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม และการสงเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายโดยคํานึงถึงปจจัยทางสิ่งแวดลอม สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
ภาครัฐและมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองตั้งแตระดับฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน และสรางเครือขายการพัฒนาเมืองระหวางเมืองตางๆ ท่ัวประเทศ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) เมืองในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลด

ความเหลื่อมล้ําในทุกมิต ิ

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
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1) จํานวนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนยเศรษฐกิจ แหลง
ท่ีอยูอาศัย และพ้ืนท่ีเฉพาะ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน เมืองในพ้ืนท่ี ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) 

2) จํานวนเมืองท่ีไดรับการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง 
(กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และภูเก็ต) 

 
(5.3) แผนยอย การพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางย่ังยืน 

• แนวทางการพัฒนา 
1) จัดทําฐานขอมูลท่ีใชไดทุกหนวยงานรวมกัน ดานการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง 

ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยกําหนดใหจังหวัดเปนฐานในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
โดยผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีเปนผูเลือกและตัดสินใจในการจัดทําแผนผังตางๆ อาทิ เมืองนาอยู ชนบทม่ันคง 
เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี 
มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยางยั่งยืน เปนตน และจัดทําและพัฒนา
ระบบขอมูลขนาดใหญท่ีมีการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะหขอมูล สําหรับเปนฐานขอมูล ในการจัดทํา และ
สนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 

2) จัดทําแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ี ตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดลอม การกําหนดเขตพ้ืนท่ีแนวกันชน โดยมีสัดสวนของพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีเกษตร 
พ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีเมือง และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสม โดยจัดทําแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม
ของการใชพ้ืนท่ีทางภูมินิเวศ เกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม โดย
กําหนดเขตพ้ืนท่ีสาหรับเปนพ้ืนท่ีวางแผนผังภูมินิเวศ โดยใชเขตพ้ืนท่ีลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา เปนขอบเขตของภูมินิเวศ 
พิจารณาและสรุปศักยภาพและขอจํากัดในการใชพ้ืนท่ี โดยกําหนดจากความเหมาะสมของการใชพ้ืนท่ีทางภูมินิเวศ 
และจัดทําแผนผังความเหมาะสมในการใชพ้ืนท่ีทางภูมินิเวศอยางยั่งยืนของแตละจังหวัด โดยเฉพาะสําหรับ 
เมืองนาอยู ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

3) ใหความรู ประสาน และบูรณาการทุกภาคสวนในการเพ่ิมและรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีปาไมในภาพรวมของประเทศ ฟนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดใหมี
หนวยงาน/องคกรท่ีจัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือใหความรู ประสาน และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนท่ี
ท้ังในระดับจังหวัด ระดับลุมนา และระดับประเทศ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมและ

ไดมาตรฐาน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) จํานวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในเมืองอยูในเกณฑมาตรฐาน 5 เมือง 

(กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และภูเก็ต) 
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(6) ประเด็นท่ี 7 โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 
(6.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : ความสามารถในการแขงขันดาน โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : อันดับความสามารถในการแขงขัน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน อันดับท่ี 45 

(6.2) แผนยอย โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจสิติกส 

• แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสตลอดโซอุปทานท้ังภาค

เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหสอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
สรางมูลคาใหสูงข้ึน การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต พรอมท้ังสงเสริม
ใหเกิดการสรางประโยชนจากหวงโซมูลคาของสินคาและบริการ และมีการดําเนินกิจกรรมดานโลจิสติกส ท่ีมีความ
ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยการลดตนทุน เพ่ิมผลิตภาพ และ
สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
2) ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) สัดสวนตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศนอยกวาเฉลี่ยรอยละ 12 
2) ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทย 

อยูใน 25 ลําดับแรก หรือคะแนนไมต่ํากวา 3.50 
(6.3) แผนยอย โครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ภาคขนสง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานโดยมุงใหเกิดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ
การใชพลังงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) คาความเขมขนการใชพลงังาน 7.40 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท 

(6.4) แผนยอย โครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบนิเวศ ท้ังในสวนโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

ศูนยขอมูลขนาดใหญท่ีไดมาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแหลงบมเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมดิจิทัล ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหง
อนาคตสําหรับกิจการท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงท้ังภายในประเทศและจากตางประเทศ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ตมากข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราสวนของครัวเรือนท่ีใชอินเทอรเน็ต รอยละ 70 

(7) ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
(7.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาท
ตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ 45 

(7.2) แผนยอย การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาท้ังใน

ระบบและนอกระบบใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐาน ท่ีจําเปนและความถนัดท่ีแตกตางและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
และธุรกิจรูปแบบใหมในอนาคต 

2) สรางและพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับใหมีจิตวิญญาณของการเปน
ผูประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาใหกับสินคา
และบริการ การขยายชองทางการตลาด การสรางตราสินคาใหเปนท่ียอมรับ และการใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญาในเชิงพาณิชย รวมท้ังการปรับตัวสูธุรกิจรูปแบบใหมๆ พัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะในการวิเคราะห และ
มีองคความรูดานการจัดการฐานขอมูล สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม รวมถึงคํานึงถึง
การผลิตสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ สงเสริมการใชระบบประกันความเสี่ยง
ภัยของสินคาและบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และสงเสริมใหผูประกอบการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล 

3) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน โดยการสงเสริมใหตอยอดแนวความคิด สามารถ
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรางธุรกิจ และใชประโยชนจากเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมในประเทศไทย รวมท้ังสนับสนุน
การใหสิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

4) สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชกับวิถีการดําเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แขงขัน ลดตนทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ 

5) สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการท้ังในและ
ตางประเทศใหเขมแข็ง ผูประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันท้ังในแนวตั้งและแนวนอน รวมท้ังพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีทําใหเกิดความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคา เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองในตลาดท่ีสูงข้ึน เพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนสงและโลจิสติกส และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกลุม
ของตนใหดียิ่งข้ึน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
2) ความสามารถในการแขงขันดานการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวจํานวนการกอตั้งวิสาหกิจเริ่มตน ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10 
2) อันดับความสามารถในการแขงขันดานการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

อันดับท่ี 1 ใน 36 
(7.3) แผนยอย การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุน 

ท่ีเปนนวัตกรรมรปูแบบใหม ๆ  ครอบคลุมวงจรธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและนาเชื่อถือท้ังในและตางประเทศ พรอมท้ัง
พัฒนาสภาพแวดลอมและกฎหมายท่ีเอ้ือตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหม ๆ  และบูรณาการ การดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงินของประเทศ  
    2) พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนอง 
ความตองการท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
    3) พัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เ พ่ือใช เปน
หลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผูประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับ
เทคโนโลยีไทยท่ีมี ความเสถียรและเปนท่ียอมรับในระดับสากล เพ่ือชวยใหผูประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากข้ึน  
    4) พัฒนาระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรูจัก
ลูกคาท่ีสะดวกมากข้ึน โดยใชประโยชนจากขอมูลท้ังดานการเงินและท่ีมิใชการเงิน เพ่ือเปนขอมูลบงชี้สถานะ
และประวัติ ดานเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน  
    5) สนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวยตนทุน 
ท่ีเหมาะสม โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพ่ิมความสะดวกในการเขาถึงบริการทางการเงิน สงเสริม 
การใชบริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และบริการทางการเงินท่ีเปนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการใหความรูในการเขาถึงบริการทางการเงินและสรางวินัยทางการเงินของ 
ทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง  

 6) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินท้ังตลาดเงิน ตลาดทุน และ 
การประกันภัย รวมท้ังสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตาง ๆ สรางบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงินและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงิน 

•  เปาหมายของแผนยอย 
 สินเชื่อธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึน 

•  การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญ ขยายตัวรอยละ ๑๐ 
 

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 18



 (7.4) แผนยอย การสรางโอกาสเขาถึงตลาด 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนผูประกอบการใหมีสินคาและบริการท่ีมีอัตลักษณและตรา

สินคาท่ีเดนชัด ใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาดนําท่ีคํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดท่ีมี
มูลคาสูง พรอมท้ังพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความแตกตาง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงตลาดตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดตางประเทศ 

2) สรางและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม รวมท้ังตลาดสินคาสําหรับกลุมเฉพาะ เชน สินคาอุตสาหกรรมสรางสรรค 
สินคาเกษตรอินทรีย สินคาสาหรับกลุมผูสูงอายุ เปนตน 

3) สงเสริมผูประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ในการขยายชองทางการตลาดผานการใชสื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอรเน็ต โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการเขาถึงและขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนยกระจายสินคาท่ีมีมาตรฐานใน
ทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนการกระจายสินคาโดยประสานความรวมมือ กับภาคเอกชน 

4) สรางความพรอมของผูประกอบการในการออกไปลงทุนในตางประเทศ
ท้ังในดาน องคความรูเก่ียวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือขายพันธมิตรการคาการลงทุน และกฎระเบียบดาน
การคาการลงทุนของประเทศเปาหมาย รวมท้ังพัฒนาแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญท่ีมีศักยภาพสาหรับสินคา 
และบริการของไทย เชน จีน และอินเดีย เปนตน และสงเสริมการใชประโยชนจากขอตกลงและความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการคาและการลงทุนท่ีมีอยู ตลอดจนสงเสริมการคาและการบริการชายแดน เพ่ือสนับสนุน
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 
2) การขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อันดับความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศโดย IMD 

อันดับท่ี 1 ใน 5 
2) สัดสวนการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอการสงออก

รวมของประเทศ ไมต่ํากวารอยละ 25 
 

(7.5) แผนยอย การสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจผูประกอบการและ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลในการสรางโอกาส

ใหภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลเก่ียวกับองคความรู สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพยสินทางปญญา 
การตลาดและนวัตกรรม ใหสามารถดําเนินการประมวลผลขอมูลขนาดใหญท่ีมีความซับซอน ซ่ึงรวมถึง 
การประมวลผลบนกลุมเมฆ ใหเปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลและองคความรูท่ีเปนปจจุบัน บูรณาการ และตอเนื่อง 
ใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารท่ีจําเปนตอการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนตอยอดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาสินคาและ
บริการของวิสาหกิจประเภทตางๆ 
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2) สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
สถาบันวิชาการ ท้ังในและระหวางประเทศ ในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการรวมกัน โดยพัฒนาระบบและ
ศูนยบมเพาะผูประกอบการยุคใหมแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการทําธุรกิจอยาง
เก้ือหนุนกันระหวางผูประกอบการท่ีมีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนารวมกัน การเรียนรูและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต และบริการ
ท้ังในระดับสวนกลางและชุมชน ตลอดจนสงเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากร ทางเทคโนโลยีชั้นสูงให
มีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

3) สนับสนุนใหเกิดพ้ืนท่ีทํางานรวม ท้ังในเชิงกายภาพและจากการใช
ประโยชน จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดตนทุนของธุรกิจ และเปน
แหลงแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู  ทักษะ และนวัตกรรมท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ท้ังยังเปน 
การเชื่อมตอธุรกิจระหวางกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลางขนาดยอม หรือธุรกิจ
ตั้งตนใหม 

4) สรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ไดมากข้ึน โดยสงเสริมใหผูประกอบการนําสินคาและบริการมาข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตาม 
ความตองการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีแนว
ทางการจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมอยางชัดเจน 

5) ยกระดับบริการและโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือ
แกจุดออน และเสริมสรางจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ ไดแก การกําหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองและมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินคา 
และบริการท่ีมีความจําเปนใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับระดับระหวางประเทศ เพ่ิมบทบาทการเปนผูรวมกําหนด
มาตรฐานในเวทีสากล สรางกลไกผูบริโภคใหเขมแข็ง สนับสนุนใหผูประกอบการสามารถข้ึนทะเบียนมาตรฐานให
มากข้ึน สามารถสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความตองการเฉพาะ
ของผูซ้ือกําหนด อันจะทําใหสินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือ
ตลาดเฉพาะกลุม 

6) พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา ใหทันตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา รวมท้ังมาตรการ 
กีดกัน ทางการคารูปแบบใหม ๆ เพ่ือใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือท่ีพรอมในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม และสรางความ
ตระหนักรูของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความทาทายจากความเสี่ยงท้ังจากปจจัยดานวัฏจักรและ 
การเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสราง เพ่ือใหสามารถปรับตัวไดทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) อ ันด ับนโยบายของภาคร ัฐที ่ม ีต อว ิสาหก ิจและผู ประกอบการ 

ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อันดับนโยบายของภาครัฐ ท่ี มีต อวิสาหกิจและผูประกอบการ 

ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบาย อันดับท่ี 15 
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 (8) ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(8.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย 1 : การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

• เปาหมาย 2 : การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดไดรับการยกระดับ 
 
 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ท้ังหมด ขยายตัวอยางนอย เฉลี่ยรอยละ 5  
2) มูลคาการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด ในชวง  

5 ปแรก จํานวน 600,000 ลานบาท 
(8.2) แผนยอย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสรางดานคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคท่ีสําคัญ เพ่ือให

สามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานทุกระบบ ใหเชื่อมโยงเขาสูพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับ
ความตองการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

2) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ รวมท้ังเขตสงเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงใหสามารถสราง
เทคโนโลยีไดดวยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทย
อยางเปนรูปธรรม 

3) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเมืองอัจฉริยะท่ีมี
ความนาอยูและทันสมัยระดับนานาชาติ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคลองกับ
นโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกเพ่ิมข้ึน 
2) การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ขยายตัวรอยละ 6.3 ตอป 
2) มูลคาการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ลานบาท 
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(8.3) แผนยอย การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใหสามารถเชื่อมโยงโครงขาย

และใชประโยชนในการเปนประตูสงออกสินคาฝงตะวันตกไปยังทาเรือหลักในกลุมประเทศความริเริ่มแหง 
อาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูสงออกสินคาฝงตะวันออก
ไปยังทาเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2) พัฒนาศูนยกลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต รวมถึง
ผลิตภัณฑทางทะเล เชน การพัฒนาการเพาะพันธุและการเลี้ยงกุงมังกร กุงทะเล และหอยมุก โดยยกระดับ
เกษตรกรรายยอย ใหมีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมตอยอดจากการ
ผลิตน้ํามันปาลมในพ้ืนท่ีใหเปนสินคาท่ีมีมูลคาสูง 

4) พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตใหเปนเมืองนาอยูและเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคลองกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 
2) การลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตเพ่ิมข้ึน 
3) เมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนเมือง 

นาอยูมากข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต อยางนอยรอยละ 5 ตอป 
2) มูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 100,000 ลานบาท 
3) จํานวนเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน

เมืองนาอยู 2 เมือง (ระนอง ชุมพร) 
(8.4) แผนยอย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ โดยใหสิทธิประโยชนท้ังทางดานภาษีและมิใชภาษีเพ่ือจูงใจใหเกิดการลงทุน  
เพ่ิมประสิทธิภาพของศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการใหมีอํานาจในการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี 
และพัฒนาดานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน 

2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการคา การลงทุน และการทองเท่ียว และเปนพ้ืนท่ีหลักในการ
ขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนใหมี 
ความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะชวยสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในภาพรวม 
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3) ใชประโยชนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ 
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม พลังงาน ระบบน้ําประปา ท่ีอยูอาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ท่ีสอดรับกับ
ความตองการของพ้ืนท่ี และมีกลไกท่ีสามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
ในพ้ืนท่ีและเมือง รวมท้ังรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยู 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษ โดยศึกษากฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีมีอยูเพ่ือปรับปรุงและจัดทําขอเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดทําระบบฐานขอมูล เพ่ือใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม และการสงเสริมการลงทุนรวมระหวางรัฐและเอกชน รวมท้ัง
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมาย และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 
ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหเปนเมืองนาอยู
ท่ีสามารถรองรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนท้ังจากในและตางประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ โดยเนนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองตาม
แนวคิดดานแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบตางๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองท่ีปรับตัว
ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเปนเมืองท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานท่ีสามารถสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได โดยในชวงปท่ี 1 – 5 เนนการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองสงขลา ชวงปท่ี 6 – 10  
เนนการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองตาก สระแกว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร และชวงปท่ี 16 – 20  
เนนการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองนครพนม นราธิวาส และตราด 

6) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือมุงเนนใหเกิดการพัฒนาควบคูกับการรักษาสภาพแวดลอม และพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 

7) เสริมสรางความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  
เพ่ือผลักดันใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการผลิต 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 
2) เมืองในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนเมือง

นาอยูมากข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) มูลคาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10,000 ลานบาท 
2) จํานวนเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน

เมืองนาอยู 1 เมือง (สงขลา) 
(9) ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 

(9.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : รายไดของประชากร กลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึน อยางกระจายและ 
อยางตอเนื่อง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ดัชนีการพัฒนาอยางท่ัวถึง 4.30 คะแนน 
(9.2) แผนยอย การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

• แนวทางการพัฒนา 
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1) เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย เพ่ือ
ยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ท้ังทางดาน
เทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตางๆ ท่ีสอดคลองและจําเปนตอการ
ยกระดับเปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับองคความรูท่ีสรางข้ึนใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของ
ชุมชน ท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการเติบโตของรายไดของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด 

ไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป  
(9.3) แผนยอย การสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจและ

การกระจายรายไดกลับสูชุมชน เพ่ือสรางการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผานการรวมตัวของ
สมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ อาทิ สหกรณ รานคาชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจหรือกิจการเพ่ือสังคม ท่ีสงเสริมการถือหุนโดยสมาชิกในชุมชน เพ่ือใหผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนตกกลับสู
สมาชิก รวมท้ังการพัฒนาชองทางและศูนยกลางตลาดสินคาชุมชน โดยครอบคลุมถึงชองทางตลาดออนไลนและ
ชองทางตลาดอ่ืนๆ 

2) สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหลงทุนใหกับเศรษฐกิจ
ชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการทําหนาท่ีเปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูระดมเงินทุนและผูลงทุน ผานเครื่องมือทางการเงินท่ีหลากหลายท่ีสามารถพัฒนาข้ึนใหมีความเหมาะสมกับความ
ตองการระดมทุนในจํานวน เง่ือนไขเวลา และตนทุนท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูระดมเงินทุนและชุมชน 
รวมท้ังสงเสริมใหมีกลไกการเปดเผยขอมูลและกลไกราคา ท่ีสามารถชวยใหชุมชนสามารถระดมเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับความตองการ พัฒนาระบบกํากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใชรูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหมๆ ท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจชุมชน รวมท้ัง การสงเสริมใหธนาคารเฉพาะกิจท่ีมีอยูในปจจุบันสามารถ
ยกระดับเปนพ่ีเลี้ยงสนับสนุนดานเงินทุนและบริหารสภาพคลอง 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานราก มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกิจฐานรากของมูลคาสินคา OTOP 

อยางนอย เฉลี่ยรอยละ 30 ของปฐาน 
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(10) ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอยางย่ังยืน 
(10.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : อันดับของประเทศดานความยั่งยืน
และคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก อยูในระดับต่ํากวา 50 ประเทศแรกของโลก 

(10.2) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยพัฒนาและสงเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีชวยสรางการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตว และประมง ตลอดหวงโซ
คุณคา และกําหนดใหผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม และสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการเพ่ือจํากัดการใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร
ท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม พัฒนาและสงเสริม การทองเท่ียวท่ียั่งยืน เพ่ือใหแหลงทองเท่ียว
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยสงเสริมท้ังอุปสงคและอุปทาน
และนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ังการขับเคลื่อนการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ ท้ังดานการพัฒนาเครือขายท่ีประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  
การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ 
วิธีการ ท่ีสอดคลอง กับมาตรฐานสากล โดยการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใช
กฎหมาย เพ่ือกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน  

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 50 คะแนน 

(10.3) แผนยอย การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กําหนดเปาหมายและแนวทางการลดกาซ

เรือนกระจก ของประเทศในระยะยาวท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาระบบการรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกท่ี
ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือขายขอมูลในทุกภาคสวน ดําเนินงานตามแนวทางการลดกาซเรือน
กระจกในสาขาพลังงานและขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และการจัดการของเสีย เชน เพ่ิม
สัดสวนการใชพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
ทางอุตสาหกรรมแบบปลอยคารบอนต่ํา ลดการเกิดของเสีย เปนตน 

2) มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือเอ้ืออํานวยใหใชมาตรการใหมๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ในการสงเสริมและ
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สนับสนุนจูงใจใหภาคสวนท่ีเก่ียวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับตัว
รองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผล 
กําหนดใหโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตองจัดทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและในอนาคต รวมท้ังความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนสง

สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสียลดลง อยางนอยรอยละ 12          
จากกรณีปกต ิ

(10.4) แผนยอย การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสารเคมีใน 
ภาคเกษตร ท้ังระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

• แนวทางการพัฒนา 
1) จัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน และแหลงน้ําทะเล

คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยกําหนดแนวทางท่ีสอดรับกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนให
ความสําคัญกับการสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองพิจารณาสถานการณของ
ประเทศและของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา โดยการสรางระบบ
ภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพ้ืนท่ีเสี่ยง  
เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และคํานึงถึงกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยง
และเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม การลดและควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดเปนหลักการจัดการ
มลพิษตั้งแตตนทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงน้ํา รวมถึงการประยุกตใช
ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและ
เปาหมายท่ีสอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตท้ังในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ครอบคลุมถึงการ
บริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเชิงพ้ืนท่ี โดยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพ้ืนท่ี และกําหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมท้ัง
เรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศท่ียังเปนปญหาเฉพาะพ้ืนท่ี สรางความเขมแข็งของชุมชนในการติดตาม
ตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ีของตนเอง กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร
หรือยานพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนนหรือพ้ืนท่ีเขตเมืองเม่ือเกิดภาวะวิกฤต รวมถึง การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสียง เพ่ือใหหนวยงานทองถ่ินติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและ
ความสั่นสะเทือนในพ้ืนท่ีของตนเอง รวมท้ังมีระบบการแจงเตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงท่ีสามารถเขาถึง
และทันเหตุการณรวมถึงการปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน 

3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กําหนดเปาหมายและ          
แนวทางการดําเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม 
โดยใหความสําคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด การบริหารจัดการ
ควบคุมมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟนฟู สถานท่ีกําจัดขยะใหดําเนินการ
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ถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ออกประกาศสถานท่ีกําจัดขยะเปนแหลงกําหนดมลพิษ กําหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกําหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยสงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนดานการจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย รวมท้ังมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมา
บังคับใช สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีศักยภาพดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม การวาง
ระบบการจัดการของเสียท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบางประเภทท่ีคาดจะเปน
ปญหาในอนาคต การจัดการขยะ จากการกอสรางและการรื้อถอนสิ่งกอสราง การสรางกระบวนการรับรูใหกับ
ประชาชนเก่ียวกับปญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายท่ีไมถูกตอง พรอมท้ังทบทวนและตรวจสอบ
กลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศท้ังระบบ ซ่ึงรวมถึงผูเก่ียวของในทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต ผูนําเขา ผูบริการ 
ผูบริโภค ผูกําจัด และหนวยงานกํากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตาม
แนวทางประชารัฐ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดินและแหลงน้ําทะเลมีคุณภาพ

เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน 
2) คุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับมาตรฐานของ

ประเทศไทย 
3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค

การเกษตรและการอุตสําหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) คุณภาพของน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําทะเล และแหลงน้ําใตดิน 

อยูในเกณฑเหมาะสมกับประเภทของการใชประโยชน รอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 
2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูในเกณฑมาตรฐาน

ประเทศไทย รอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 
3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.74 

11) ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(11.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย 1 : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ
ผูใชบริการ 

• เปาหมาย 2 : ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 85  
2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในการจัดลําดับขององคการสหประชาชาติ 

อยูในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 27



(11.2) แผนยอย การพัฒนาบริการประชาชน 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการ

ประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมท้ังอํานวยความ
สะดวกทางการคา การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอนการออกใบอนุญาตตางๆ  
การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส  
เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล  
เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด 

3) ปรับวิธีการทํางาน จาก “การทํางานตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนด” 
เปน “การใหบริการท่ีใหความสําคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐ
ท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานดวยมือ เปนการทํางานบนระบบดิจิทัลท้ังหมด 
เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิม
และสรางบริการใหมท่ีเปนพลวัตสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน 
ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก  
ทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) สัดสวนความสําเร็จของกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล 

รอยละ 100 
(11.3) แผนยอย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

• แนวทางการพัฒนา 
1) จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพ่ือให

งบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานท้ังใน
ภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาท่ีกาหนดไว สอดคลองกับสถานการณและ 
ความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกัน เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาในทุกๆ มิติอยางยั่งยืน 

2) กําหนดให มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพ้ืนท่ี  
มีการติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน เปนการติดตาม 
ประเมินผลท้ังระบบ ตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุ 
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติโดยพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ และนําไปสูการปรับ 
แนวทาง การดําเนินงานท่ีเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม  
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ในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ  
เปนประจํา รวมท้ังการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไปเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) หนวยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) รอยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

แผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(11.4) แผนยอย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกร

ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ  
การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทํางานและขอมูล
ระหวางองคกร ท้ังภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลท่ีภาครัฐสามารถใช
รวมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐาน
เดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเพ่ือใหภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูประกอบการสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบ 
การทํางานท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุกภาคสวนสามารถ
เขาถึง แบงปนและใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมท้ังนําองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามา
ประยุกตใช เพ่ือสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลา 
พรอมท้ังมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจดัการภาครฐัอยางเต็มศักยภาพ 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริ
หารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ 
ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม
กับภารกิจ ปราศจากความซํ้าซอนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ 
ระบบการบริหารงาน รวมท้ังวางกฎระเบียบได เองอยางเหมาะสมตามสถานการณ ท่ี เปลี่ยนแปลงไป  
เนนทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน ท้ังนี้ เพ่ือมุงไปสูความเปนองคการท่ี
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเปน
สํานักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญเพ่ือวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทางานในเชิงรุก สามารถ
นําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทํางาน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) สัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย ไมนอยกวา

รอยละ 90 
(11.5) แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนในภาครัฐให

มีมาตรฐาน และเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหกําลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของ
ภาครัฐ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหาร
กําลังคน ใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในทุกข้ันตอนควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กลไกการวางแผนกําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพ่ือเอ้ือ
ใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตางๆ 
ของประเทศไดอยาง คลองตัว 

2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตาม
ระบบคุณธรรม อยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึก สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน  
มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ 
ตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกัน 
การแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรู  
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและหมุนเวียน 
ไดอยางคลองตัวเพ่ือประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมี
รูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตางๆ อาทิ การจางงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื่องมือในการ 
บริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรม  
มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกําหนดและพิจารณาคาตอบแทน และสิทธิ
ประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ 
ระหวางบุคลากรของรัฐ 

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมี
สมรรถนะใหมๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการ
ทํางานเพ่ือใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชนของการ
พัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา 
สามารถบูรณาการการทํางาน รวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความรับ
ผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัด
ในการกระทําท่ีถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการ
คุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐท่ีกลายืดหยัดในการกระทําท่ีถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ 
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4) สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ เพ่ือใหผูนําและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธมีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ท้ังระดับ ทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนําหนวยงาน และมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการบริหารงานเพ่ือประโยชนของสวนรวม เปนท้ังผูนําทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นําการ 
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานและตอสังคม เพ่ือรองรับการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหตนเอง มีความเปน
ผูประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะใหมีสมรรถนะท่ีจําเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทําใหสามารถ
แสดงบทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาชน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐไมนอยกวา รอยละ 80 
2) สัดสวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทําผิดกฎหมายลดลง รอยละ 20 

12) ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(12.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 
อยูในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 50 คะแนน 

(12.2) แผนยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการ

ปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปน
ประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทน ตอการทุจริต 
และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม และคานิยมสุจริต
ในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน 
และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตั้ งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทําหนาท่ีความเปน
พลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง  
เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุน  
ใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 
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3) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การสรางมาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจ 
ของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบ 
โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน การเขาถึง
ขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริม การเขาถึงขอมูล
สาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยสาธารณชน  
ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจางและการดาเนิน
การภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและเพ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันและม่ันใจใหกับ ผูใหเบาะแส 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 80 (85 

คะแนนข้ึนไป) 
2) จํานวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงรอยละ 10 

13) ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(13.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
1) สัดสวนมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศ (รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) รอยละ 1.5 
(13.2) แผนยอย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในภาคการเกษตรเปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลผลิต รวมท้ังเพ่ือยกระดับรายได ลดรายจายและลดปจจัยเสี่ยงในการทําการเกษตรใหกับเกษตรกร ตลอดจน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ
พืชและสัตว การลดตนทุนแรงงานและปจจัยการผลิต การพยากรณอากาศและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร 
การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกตใชนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความ
ม่ันคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และ

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 32



เครื่องสําอาง โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงขายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ
พลังงาน การบินและอวกาศ การขนสงระบบราง การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง และขอมูลขนาดใหญ 

3) พัฒนาบริการแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกตใชนวัตกรรม ในภาคบริการเปาหมายของประเทศ ไดแก การบริการทางการแพทย การทองเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ีมีคุณภาพอยางยั่งยืน และการบริการขนสงและโลจิสติกส เพ่ือยกระดับการใหบริการ เพ่ิมทักษะของ
บุคลากรไทย ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสาคัญ อาทิ ระบบแพทยปฐมภูมิ 
การดูแลผูสูงอายุ การบริการทางการแพทยแบบแมนยํา การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ การทองเท่ียวเชิง
อนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม และการกระจายสินคา ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจากการ

วิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน 
2) วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ีสรางมูลคา 

เพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัย เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป 
2) จํานวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดสวนของรายไดจากผลิตภัณฑ

นวัตกรรมตอรายไดท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 1 เทาจากปฐาน 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

1) ดานเศรษฐกิจ 
1.1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

หัวขอท่ี 1 การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน 
หัวขอยอย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 อุตสาหกรรมอาหาร 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 7 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 8 อุตสาหกรรมการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 9 อุตสาหกรรมสาธารณสุข 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย - อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย - อุดมศึกษา (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 12 การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - โครงสราง

พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 13 การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - Big data 

(สนับสนุน) 
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ประเด็นการปฏิรูปท่ี 14 การเพ่ิมการแขงขันทางธุรกิจ - หนวยงานดูแล
ควบคุมดานกฎหมายดานการเขงขันทางการคา และตลาดเสรี (สนับสนุน) 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 15 คณะทํางานดานการประชาสัมพันธ (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 16 การเพ่ิมระดับการแขงขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สนับสนุน) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 17 การเพ่ิมระดับการแขงขันทางธุรกิจ - ความยาก

งายในการทําธุรกิจ (สนับสนุน) 
หัวขอยอย 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค  (Regional Integration) 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 Regional Integration Committee : 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนดานการรวมกลุมในภูมิภาค 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 Cluster and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 พัฒนาเมืองหลัก/ เมืองศูนยกลางของภูมิภาค 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 Regional Headquarter/ ศูนยวิจัยและพัฒนา 

/ Trading Center/ Treasury Centers 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 Borderless Trade ขจัดอุปสรรคทางการคา 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 8 สงเสริมใหผูประกอบการไทยลงทุนในตางประเทศ 

หัวขอยอย 1.3 ระบบนิเวศดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation 
Ecosystem)  

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การจัดตั้งศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 การตั้งศูนยกลางเพ่ือสงเสริมธรุกิจสตารทอัพ

และสเกลอัพ 
หัวขอท่ี 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม 

หัวขอยอย 2.1 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การสรางและใช Big Data ภาคเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 การจัดตั้ง Centre of Excellence สําหรับภาคเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 8 การสรางแรงงานคุณภาพ (Super Worker) 

และเชื่อมโยงแรงงานสูตลาดอยางครบวงจร 
หัวขอยอย 2.2 การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 9 การสรางความมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการ

ลดความเหลื่อมล้ํา 
หัวขอท่ี 3 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 

หัวขอยอย 3.3 การปฏิรูปสถาบันดานการสงเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน 
และนวัตกรรม 

หัวขอยอย 3.4 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 

หัวขอยอย 3.5 การปฏิรูปหนวยงาน ขับเคล่ือน ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body) 
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2) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

เรื่องท่ี 1 ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นยอยท่ี 3 ทรัพยากรแร 

3.1 เรงรัดจัดทําพ้ืนท่ีศักยภาพแร และเขตแหลงแรเพ่ือการทําเหมือง 
3.2 พัฒนาเครื่องมือกํากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแรใหเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
3.3 สรางกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของทองถ่ินและชุมชนในการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแร 
ประเด็นยอยท่ี 2 การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 

2.1 การบริหารจัดการรวมกัน 
2.2 การถายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี 2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝง 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝง 

เรื่องท่ี 3 ส่ิงแวดลอม 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลง

กําหนดใหมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยอยท่ี 1.4 ขยายบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

ภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแตตนทาง 
ประเด็นยอยท่ี 1.5 บังคับใชมาตรฐานจัดการน้ําเสียอยางเครงครัด

ตั้งแตการขออนุมัติการกอสราง 
ประเด็นยอยท่ี 1.7 กระตุ นการบริ โภคสิ นค า ท่ี เป น มิ ตรต อ

สิง่แวดลอมเพ่ือจูงใจใหโรงงานจัดการมลพิษท่ีตนทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ประเด็นยอยท่ี 1.8 ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดย

เพ่ิมขอกําหนดดานการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยอยท่ี 1.9 ลด/เลิกการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตรท่ีสงผล

กระทบตอสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยอยท่ี 1.10 ขยายบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

ภาคเอกชนในการจัดการการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตรต้ังแตตนทางถึงปลายทาง 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง ควบคุม 

ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 
ประเด็นยอยท่ี 2.3 จัดทําทําเนียบการปลอยและการเคลื่อนยาย

มลพิษและเปดเผยขอมูลตอสาธารณะอยางโปรงใส 
ประเด็นยอยท่ี 2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษท่ี

เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟารม) : มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
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ประเด็นยอยท่ี 2.5 กํากับควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีใน
การบังคับใชบทลงโทษกับสถานประกอบการท่ีกระทําผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษใหมีความรุนแรงมากข้ึน : 
มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

ประเด็นยอยท่ี 2.6 พัฒนาระบบและกลไกการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการควบคุม เฝาระวังติดตามและตรวจสอบการปลอยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต 

เรื่องท่ี 4 ระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 

3) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

เรื่องท่ี 1 การปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค  

(1) เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  

(2) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  

(3) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

(4) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการ
ทํางานเชิงบรูณาการของภาคีการพัฒนา  

(5) เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

(7) เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ  
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาท
นําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

2) เปาหมายรวม 
(1) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึง และเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  

(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต
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และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบ 
โลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

(3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา 
ลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับ
ความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง  
ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวได
ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม 
(3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร  

เปาหมายท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือให
ชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

• ตัวชี้วัด 3.3  มูลคาสินคาชุมชนเพ่ิมข้ึน 
(3.2) แนวทางการพัฒนา  

1. เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความ
เขมแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิใน
การจัดการ ทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย 

- สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการ
ถายทอดองคความรูในชุมชนเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีและการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย 
รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน 

- พัฒนาเศรษฐ กิจชุ มชน โดยส ง เสริ มการประกอบอาชีพของ
ผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขาย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนท่ีกับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การรวมกันพัฒนา ความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือสรางศักยภาพใหกับชุมชนใน
การประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ิน
และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนท่ีมีแหลงทองเท่ียว  

4) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  
(4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร  

1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน   
เปาหมายท่ี 1  เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
•  ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในชวงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี 12 ไมต่ํากวา รอยละ 5  
•  ตัวชี้วัด 1.2 รายไดตอหัวไมต่ํากวา 8,200 ดอลลาร สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 (ป 2564) และรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมต่ํากวารอยละ 19.0  
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เปาหมายท่ี 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 
•  ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป 
•  ตัวชี้วัด 2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไมต่ํากวารอยละ 

7.5 ตอป  
เปาหมายท่ี 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  
•  ตัวชี้วัด 3.1 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0  
เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
•  ตัวชี้วัด 4.1 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป  

2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา  
เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐานในการ

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
•  ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

(นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 3, 4.5 และ 6 ตอป ตามลําดับ  
เปาหมายท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
•  ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ

จํานวน 15 พ้ืนท่ี  
เปาหมายท่ี 4  ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีด

ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวสูงข้ึน  
•  ตัวชี้วัด 4.1 รายไดจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท  
•  ตัวชี้วัด 4.2 อันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (The 

Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไมต่ํากวาอันดับท่ี 30 
เปาหมายท่ี 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ

เพ่ิมมากข้ึน  
•  ตัวชี้วัด 5.1 สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 45 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
เปาหมายท่ี 6  เพ่ิมการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ  
•  ตัวชี้วัด 6.1 การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

โครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 
เปาหมายท่ี 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 
•  ตัวชี้วัด 8.1 อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดย IMD เลื่อนข้ึน ไปอยูในกลุม 1 ใน 25 ของประเทศแรกท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังหมด 
(4.2) แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม  
1.1 การพัฒนาดานการคลัง 
1.2 การพัฒนาภาคการเงิน  
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2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการ มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การคาการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายไดสูคนใน
ชุมชนอยางทั่วถึง อันจะนํามาซึ่งความเขมแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร โดย  
1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน  
2) สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรแบบมีสวนรวม  
3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน

และสอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย (1) พัฒนาระบบมาตรฐาน 
สินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุมสินคาที่เปนอาหารและไมใชอาหาร (2) 
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาวะ (3) ขับเคลื่อนการผลิต สินคาเกษตรอินทรียอยางจริงจัง  

4) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรม
เกษตร โดย (1) เสริมสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม (2) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช  
ปศุสัตว และการทําประมงใหสอดคลองกับศักยภาพ พ้ืนท่ีและความตองการของตลาด (Zoning) (3) วิจัยพัฒนา
และใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมในกระบวนการผลิต (4) สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร และ
การใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือตอยอดองคความรูและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง (5) บริหารจัดการ
ผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร (6) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงท่ีกระทบตอสินคาเกษตร และ (7) สรางความ
รวมมือดานการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน  

5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย (1) สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย (2) สงเสริมขยาย
ผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ (3) ควบคุมการใชสารเคมีการเกษตร ท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  

6) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและ
สนับสนุน เกษตรกรรุนใหม ดังนี้ (1) พัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตร (2) สรางบุคลากรดาน
การเกษตร (3) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตรใหทันสมัย  

2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง จําเปนตองมีการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพในปจจุบันเพ่ือเปนแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะตอไปได รวมท้ังกําหนดอุตสาหกรรมอนาคตท่ีสามารถใชโอกาสของการเปลี่ยนแปลง
บริบทใหมๆ ในโลก เชน การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การปรับตัวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเขมขน ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นั้น พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ ในโลก
และศักยภาพในการแขงขันท่ีแทจริงของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งแบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดเปน  
2 กลุม คือ (1) กลุมอุตสาหกรรมที่ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่เขมแข็งที่จะตอยอดไปสูอุตสาหกรรมที่ใช
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เทคโนโลย ีขั ้นก าวหนามากขึ ้น และ (2) กลุมอุตสาหกรรมอนาคตท่ีใชโอกาสจากบริบทใหมๆ ของโลก  
ซ่ึงอุตสาหกรรมท้ังสองกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกตางกัน ดังนี้  

1) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1) ยกระดับ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดสําคัญของประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนา
เพื่อผลิตสินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค 1.2) สรางระบบกลไกและเครือขายท่ีเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร 1.3) สนับสนุนการกระจายการลงทุน
ไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ 1.4) สงเสริมการสรางและพัฒนาตลาดสําหรับสินคา
ท่ีมีคุณภาพ  

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1) วางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 2.3) สนับสนุนใหมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและ
นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และ 2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือใหเกิดอุตสาหกรรมสําหรับ
อนาคต 

2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว  
1) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการท่ีมี ศักยภาพท้ังฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยาง
เขมแข็ง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมใหเติบโตอยางเขมแข็ง 1.2) ยกระดับ
ฐานธุรกิจบริการใหมท่ีมีแนวโนมขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 1.3) สรางกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการท่ีเปน
เอกภาพ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 2.1) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 2.2) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว
ใหมีความทันสมัย จัดทําและบังคับใชมาตรฐานดานการทองเท่ียว 2.3) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการ
ทองเท่ียว เพ่ือใหเปนกลไกในการบริหารจัดการและกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  

3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 3.1) สงเสริมการสรางรายไดจากการกีฬา 3.2) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการกีฬาเพ่ือให
เกิดความเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ  

2.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน  
1) สงเสริมการทําตลาดเชิงรุก  
2) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล  
3) สนับสนุนผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
4) ส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดย (1) สราง

ผูประกอบการใหมท่ีมีจิตวิญญาณในการเปนผูประกอบการท่ีมีทักษะในการทําธุรกิจ (2) สรางสังคมผูประกอบการ
โดยสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทําธุรกิจ และ (3) สงเสริมการรวมกลุมเปนคลัสเตอรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในลักษณะหวงโซมูลคาและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ 

5) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศและการ
ลงทุนของคนไทยในตางประเทศ  
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6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบยีบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปน
ธรรมและอํานวยความสะดวกการคาการลงทุน 

7) พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา  
5) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

(5.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
เปาหมายท่ี 3  สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีลดมลพิษ และลดผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน  

•  ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและ
นําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอย
กวารอยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง   

•  ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้ําของแมน้ําสายหลักท่ีอยูในเกณฑดีเพ่ิมข้ึน  
•  ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤติหมอกควันไดรับการแกไขและมีคา

อยูในเกณฑมาตรฐาน  
เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในดานตางๆ หรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง    

•  ตัวชี้วัด 4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนสงลดลงไมนอย กวารอยละ 7 ของการปลอยในกรณีปกติภายในป 2563  

•  ตัวชี้วัด 4.2 ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตัน
คารบอนไดออกไซด เทียบเทา) มีแนวโนมลดลง 

(5.2) แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใช

ประโยชนอยางยั่งยืน ดังนี้ (1) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปา (2) อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (4) ปกปองทรัพยากรทางทะเล
และปองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝง (5) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ 

ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมือง 
สีเขียว เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ (1) เรงรัดแกไขปญหา
การจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําวิกฤตและ
ลุมน้ําสําคัญอยางครบวงจร (3) แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต (4) ปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ดังนี ้ (1) 
สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (2) สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (3) สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (4) สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 
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5. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (1) จัดทําและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (2) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
สาขาการผลิตไฟฟา การใชพลังงานในภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร (3) สงเสริม
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลเก่ียวกับการปลอยกาซ
เรือนกระจก (4) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมี
สวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติเพ่ือใหเกิดความเสียหายนอย
ท่ีสุดและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

8. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  
6) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
(6.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

เปาหมายท่ี 1  ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

•  ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจาย
ประจําปลดลง   

เปาหมายท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  
•  ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50  

(6.2) แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ใหมีความ โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา  
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การเงินการคลัง ภาครัฐ  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอํานวยความสะดวก ตรงตามความ
ตองการ ของประชาชนและภาคธุรกิจ  

4. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
4.2 ปองกันการทุจริต  

- เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง  
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- เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตให สามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ท่ีบูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ  

7) ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
(7.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

เปาหมายท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม  
•  ตัวชี้วัด 1.1 สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศลดลงจาก 8.22 เปน 7.70 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท ในป 2564 
•  ตัวชี้วัด 1.2 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสลดลงจากรอยละ 14 เปนรอยละ 12 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยในสวนของตนทุนคาขนสงสินคาต่ํากวารอยละ 7 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ในป 2564 

เปาหมายท่ี 4 การพัฒนาดานพลังงาน  
•  ตัวชี้วัด 4.1 สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ัน

สุดทายเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12.94 เปนรอยละ 17.34  
เปาหมายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
•  ตัวชี้วัด 5.1 อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีข้ึน 
•  ตัวชี้วัด 5.3 จํานวนผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1,000 ราย 
•  ตัวชี้วัด 5.4 จํานวนหนวยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 47 เปนมากกวารอยละ 80 ในป 2564 
(7.2) แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
1.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ

อุปทานใหไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน โดย 
1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใน

ภาคอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล  
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการเกษตร 
3) พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Providers : 

LSPs) ใหสามารถแขงขันได  
4) สงเสริมใหมีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบ 

โลจิสติกสและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมดานโลจิสติกส  
2. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

2.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ โดย  
1) สงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจใหเปนระบบดิจิทัล โดยจัดทําแพลตฟอรม 
(Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ 
การสรางรานคาและมาตรฐานสินคาออนไลน สงเสริมธุรกิจของผูประกอบการดิจิทัลรุนใหม (Startup) 
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน และ 2) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินคาและ
บริการของประเทศไทยใหเกิดความนาเชื่อถือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับกับการทางธุรกรรม

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 43



พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) การบริหารหวงโซอุปทานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Supply Chain) และ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

2.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวของ เพื ่อใหเกิดการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย การกําหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนทางออนไลน ระเบียบการใชสิทธิแหงทางในการพัฒนาและขยายโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
รวมท้ังการจัดต้ังองคกรภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
ในสวนของภาคเอกชนท่ีเชื่อมโยงกับภาครัฐ 

8) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(8.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

•  ตัวชี้วัด 2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสราง
มูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผลงานท้ังหมด 

(8.2) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 

1.1 สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยี และ
รวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคม 

1.2 สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย   

1.3 สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหมและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีตองการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมชองทางการเขาถึงนักวิจัย
และทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมท้ังการเขาถึงบริการทางเทคโนโลยีตางๆ ไดโดยงาย
และสะดวก 

1.4 สรางบรรยากาศและสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนา
ความคิดสรางสรรคลงสูพ้ืนท่ีและชุมชน   

9) ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
(9.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

เปาหมายท่ี 1  เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคน
ทุกกลุมในสังคม 

•  ตัวชี้วัด เมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพ่ิมข้ึน 
เปาหมายท่ี 2  พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
•  ตัวชี้วัด 2.1 คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณ

มาบตาพุดไมเกินเกณฑมาตรฐาน 
•  ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากการประกอบการ

ในพ้ืนท่ีลดลง 
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เปาหมายท่ี 3  ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปน
ธรรมมากข้ึน 

•  ตัวชี้วัด 3.1 ผลิตภัณฑภาคตอหัวระหวางภาคลดลง 
•  ตัวชี้วัด 3.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดระดับภาคลดลง 
เปาหมายท่ี 4  เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
•  ตัวชี้วัด 4.1 มูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 
•  ตัวชี้วัด 4.2 สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมเพ่ิมข้ึน 

 (9.2) แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสงเสริม

การพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม  
2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีใชเทคโนโลยี ข้ันสูง เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
3. เรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน 
5. พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ 
6. สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน  
7. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
8. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิมภายใต

แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของตลาด 

9. กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยสงเสรมิ
การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการ
ทองเท่ียว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพ่ือสังคม 

10. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่  

2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) โดย 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดย สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 – 2579 โดย 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการดานการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายท้ังระบบ พ.ศ. 

2560 – 2565 โดย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 45



 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแมบทการบริหาร
จัดการแร พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) โดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ (คนร.) 

 แผนปฏิบัติการดานดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 โดย สํานักงานปลัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 2.4 นโยบายการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อก. 
 1. การผลักดันภาคเกษตรเขาสูเกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industry) 
 2. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 
 3. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 (SME 4.0) 
 4. การสงเสริมการผลิตไปสู 4.0 (Factory 4.0) 
 5. การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (Investment Promotion) 
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการกระทรวง (MOI Transportation) 
 

------------------------------------------------------------- 
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สวนท่ี 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
3.1 ภาพรวม 

3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ 
“ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู 4.0 เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยใหเติบโตไมนอยกวารอยละ 4.6 

ภายในป 2565” 
3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ 

1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง และสามารถแขงขัน 
ไดในตลาดโลก 

2) ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพ่ือเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมไทย
สูอุตสาหกรรม 4.0 

3) สงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4) บูรณาการดําเนินงานหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ตามเปาหมาย 
 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

1) เปาหมาย 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและ

อุตสาหกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเนนงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา 
การประยุกต ใช วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เ พ่ือเ พ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน 
ใหภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซคุณคา มีความสามารถในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด  
หนวยงาน 

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม  
(NGDP) 

พันลาน
บาท 

3,345.97 
(ป 60) 

4,400 สศอ. 

2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม (RGDP) 

รอยละ 1.6 
(ป 60) 

4.3 สศอ. 

3. ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) 
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

รอยละ 0.45 
(ป 56) 

2 สศอ. 

4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพสามารถสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไมนอยกวา 

ลานบาท 8,000 
(คาเฉลี่ย 

ป 57 - 61) 

14,000 กสอ. 
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ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด  

หนวยงาน 

5. จํานวนมาตรฐานสินคาและบริการท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

มาตรฐาน 225 
(ป 62) 

238 สมอ. 

6. จํานวนสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนท่ี
ไดรับการพัฒนาดานมาตรฐานเพ่ือบทบาทใน
การแขงขันทางดานเศรษฐกิจ 

ราย 2,907 
(ป 62) 

1,800 สมอ. 

หมายเหตุ (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม (RGDP) ภายใตเง่ือนไข 1) การสงออกตองขยายตัวไมนอยกวารอยละ 10 
2) หากการสงออกขยายตัวต่ํากวารอยละ 10 การลงทุนตองขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 5 และการบริโภคขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 8 

(2) ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพ่ิมขึ้น ภายใตเง่ือนไข การเพ่ิมคุณภาพทุน/แรงงานเพ่ือยกระดับผลิตภาพ 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) สงเสริมงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
3.2) พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผู มี

สมรรถนะสูงท้ังดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3.3) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชปจจัยการผลิตภายในประเทศใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน

รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
3.4) พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ใหกับภาคอุตสาหกรรมและเพ่ือคุมครองผูบริโภค 
4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 

4.1 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (การขับเคลื่อน
นโยบายและยทุธศาสตร) 

4.2 โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 
4.3 โครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 
4.5 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางความเชื่อมโยงดานการตลาดให

ผลิตภัณฑและเครื่องมือแพทยของไทย 
4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
4.7 โครงการเสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (MRO) แลระบบราง 
4.8 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูความเปนมืออาชีพ 
4.9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ /ผลิตภาพ 
4.10 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ 
4.11 โครงการเ พ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ อุปทาน

ภาคอุตสาหกรรม 
4.12 โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแรและ

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
4.13 โครงการพัฒนาวิสาหกิจกอสรางขนาดกลางและขนาดยอมไทยสูยุค 4.0 
4.14 โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพออย 
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4.15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลทราย 
4.16 โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุตสาหกรรมออยและ 

น้ําตาลทราย 
4.17 โครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 
4.18 โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
4.19 โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs เพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ (มอก.) รายสาขา 

กลุมผลิตภัณฑมาตรฐานบังคับและมาตรฐานท่ัวไป 
4.20 โครงการมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสเพ่ือยกระดับ SMEs ไทย 
4.21 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่ีมี

ศักยภาพมุงสูอุตสาหกรรม 4.0 
4.22 โครงการเตรียมความพรอมอุตสาหกรรมในดานการตางประเทศ 
4.23 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบตางๆ 
4.24 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 
4.25 โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรม

อาหารพันธุใหม (Food Warrior) 
4.26 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย 
4.27 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางความเชื่อมโยงดานการตลาดให

ผลิตภัณฑและเครื่องมือแพทยของไทย 
4.28 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล 

และปญญาประดิษฐ 
4.29 โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
4.30 โครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
4.31 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
4.33 โครงการเสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง 
4.34 โครงการยกระดับการผลิตสินคากลุมของฝากของท่ีระลึกเชิงสรางสรรค 
4.35 โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมผึ้งภาคเหนือแบบครบวงจร 
4.36 โครงการยกระดับผาทอมืออัตลักษณอีสานสูสากล 
4.37 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสอดคลองการทองเท่ียวลุมน้ําโขง 
4.38 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมการคา การลงทุน 
4.39 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก 
4.40 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC สูอุตสาหกรรมขับเคลื่อนดวยปญญา 
4.41 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาค เชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียว

ทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง 
4.42 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร 4.0 
4.43 โครงการการพัฒนาการทองเท่ียวและการคาเมืองชายแดน 
4.44 โครงการเชื่อมโยงผูประกอบการฮาลาล (HALAL INVOVATION) ในพ้ืนท่ีภาคใตชายแดน

กับ IMT-GT 
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3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

1) เปาหมาย 
เพ่ือสนับสนุน สรางโอกาส และลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน 

 1. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 
(ป 59 - 61) 

5 กรอ. 
กนอ. 

2. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม
เปาหมายเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย (S-curve) 

รอยละ 5 
(ป 59 - 61) 

5 กรอ. 

3. จํานวนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพไดรับ
การศึกษาเพ่ือรองรับการจัดทําแผนใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม 

พ้ืนท่ี 61 
(ป 61) 

3 กรอ. 

 4. จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับบริการดานการสง
เสิรมอุตสาหกรรม 

ราย 108,829 
 (ป 61) 

99,088 สปอ. 
กสอ. 
สอน.
กรอ. 

5. จํานวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน  ไร 120,000 
(ป 62) 

เพ่ิมข้ึน 
500 ไร 

กนอ. 

6. จํานวนหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการทดสอบคุณภาพเพ่ือรองรับ
มาตรฐาน 4.0 

รายการ 22 
(ป 62) 

4 สมอ. 

7. จํานวนหนวยตรวจสอบและรับรองและองคกร
กําหนดมาตรฐานท่ีไดรับการพัฒนา/ยกระดับ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

หนวยงาน 318 
(ป 62) 

230 สมอ. 

 8. จํานวนผูเขามาใชบริการขอมูลจากศูนยบริการ
ขอมูลอุตสาหกรรม (IIU) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  1 
(ป 61 

25,691 ราย) 

5 
 

สศอ. 
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3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการตางๆ ใหเ อ้ือตอการลงทุนและ 

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
3.2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เพ่ือชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
3.3) ศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
3.4) พัฒนาขีดความสามารถของศูนยการใหบริการ และหองทดสอบใหสามารถบริการ 

งานเสริมสรางธุรกิจอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.5) บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 4.1 โ คร งการยกระ ดับการ พัฒนาระบบการบริ หา รจั ดกา รกระทรวง อุตสาหกรรม  

(การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม) 
4.2 โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค (การพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค) 

  4.3 โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรในระดับชุมชน 
  4.4 โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มตน 
  4.5 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรยี 
  4.6 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมการคา การลงทุน 
  4.7 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 
  4.8 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร 
  4.9 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝงและการทําประมงทะเล

ท่ีไดมาตรฐานสากล 
  4.10 โครงการยกระดับผาทออีสานสูสากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4.11 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมเพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน 
  4.12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
  4.13 โครงการยกระดบัสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 
  4.14 โครงการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน (Accreditation) เ พ่ือการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
  4.15 โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

(ครุภัณฑวิทยาศาสตร) 
  4.16 โครงการศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ 
  4.17 โครงการดําเนินงานศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ 
  4.18 โครงการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
  4.19 โครงการพัฒนาฐานขอมูล และการคาดการณเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต 
  4.20 โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากําลังคนเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรม 
  4.21 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  4.22 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะท่ี 2 
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3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1) เปาหมาย 
เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการดําเนินกิจการท่ีเปนมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสูความยั่งยืน 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน 

1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ           
1.1 จํานวนนคิมอุตสาหกรรมท่ีไดรับการรับรอง

การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
แหง  19 

(ป 58) 
34 กนอ. 

1.2 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

พ้ืนท่ี 8 
(ป 59) 

18 กรอ. 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีไดรับการจัดการ         
2.1 กากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียอันตราย ลานตัน/ป 1.18 

(ป 60) 
1.74 กรอ. 

2.2 กากอุตสาหกรรมไมอันตราย  
 
2.3 การใชประโยชนของเสียหรือกาก

อุตสาหกรรมเปนทรัพยากรทดแทน(3) 

ลานตัน/ป 
 

ชนิด/ป 

19.82 
(ป 60) 

8 
(ป 2562) 

24.26 
 
8 

กรอ. 
 

กพร. 

3. เครือขายความรวมมือในการเฝาระวังปญหา
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
ภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

ราย 2,311 
(ป 61) 

2,000 สปอ. 

4. สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรม 
สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

ราย 1,080 
(ป 60) 

3,000 กรอ. 
กพร. 

5. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับการ
กํากับดูแลตามกฎหมาย 

ราย 64,177 
 (ป 62) 

56,400 สปอ.
กรอ.
สมอ. 
กพร. 

 

หมายเหตุ (1) ป 65 EIT 18 พ้ืนที่ 15 เดิมเปน EIT ระดับที่ 3 มุงสู EIT ระดับที่ 5 ป 69 ป 64 เสนอกําหนดพ้ืนที่ใหม (เฟส 2) ใน 15 จังหวัดเดิม 
จังหวัดละ 1 พ้ืนที่ และพัฒนาใหป 65 เปน EIT ระดับที่ 1 ทั้ง 15 พ้ืนที่ + 4 พ้ืนที่ใน 4 AEC (มุกดาหาร สระแกว ตาก และตราด) 

(2) การจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม (ปริมาณกากเขาสูระบบ ระดับ 5 เทากับ 1.11 ลานตัน) 
 * ประธานกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม 

ใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ใหปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปล่ียนแปลง 
คาเปาหมายตัวชี้วัด ดังนี้ 
                           - กากอุตสาหกรรมทีเ่ปนของเสียอนัตราย    ปรับเปน ป 63 - 1.35 / ป 64 - 1.35 / ป 65 - 1.50 ลานตัน     
                           - กากอุตสาหกรรมไมอันตราย  ปรับเปน ป 63 - 18.35 / ป 64 - 19 / ป 65 - 20 ลานตนั 

(3) จํานวนเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียหรอืกากอุตสาหกรรมที่ไดพัฒนาขึ้น  
   (4) จํานวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และจํานวนโรงงาน 

จําพวกที่ 2 และ จําพวกที่ 3 ซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม มีจํานวนลดลง จากการปรับเปล่ียน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม) 
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3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนากลไกในการกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด 

3.2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 

3.3) บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเนนการใชประโยชนจากกากอุตสาหกรรม 

3.4) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

3.5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมโดย

การมีสวนรวมของทองถ่ินและชุมชนอยางตอเนื่อง 

 
4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 

4.1) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (การสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 

4.2) โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
4.3) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
4.4) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
4.5) โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4.6) โครงการบริหารจัดการน้ําในขุมเหมืองเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 
4.7) โครงการ Eco Industrial Enhancement 

 
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 

1) เปาหมาย 
เ พ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการใหบริการแกผูประกอบการ  

และประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน 

1. การพัฒนาระบบ i-industry  เพ่ือใหบริการ
ประชาชนไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ชุดขอมูล N/A เช่ือมโยงขอมูล
กับหนวยงาน
ภายนอกอยาง

นอย 2 ชุด
ขอมูล (เพ่ิมเตมิ) 

สปอ. 

2. รอยละของหนวยงานกระทรวงอุตสาหกรรมมีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 85 คะแนนข้ึนไป 

รอยละ 62.5 
(80 คะแนน

ข้ึนไป) 
 (ป 60) 

80 สปอ. 
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ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน 

 3. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจาํปงบประมาณ 

รอยละ 94 
(ป 61) 

98 สปอ. 

 4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม  

รอยละ 84.32 
(ป 57) 

85 สปอ. 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

3.2) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรใหเหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

3.4) สรางภาพลักษณท่ีดีในการใหบริการอยางมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม 

4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
4.1) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (การเสริมสราง

สมรรถนะองคกรและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร) 

4.2) โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.3) การบูรณาการจัดการขอมูล (Big Data) และยกระดับการใหบริการของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

4.4) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของวิสาหกิจไทย 

4.5) โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลดานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เพ่ือสงเสริม

บริการและประสิทธิภาพภาครัฐ 

4.6) โครงการพัฒนาระบบราชการของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

4.7) การกําหนด รับรอง และสงเสริมพัฒนาดานการมาตรฐาน 

4.8) โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม พ.ศ. 2564 

3.3.1 ประมาณการรายไดของสวนราชการ (กรณีสวนราชการมีรายได) 

หนวยงานในสังกัด แหลงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ลานบาท) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คาเชา 17.7500 

 

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด 10,007.5113 ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

1. การเสริมสราง

ศักยภาพของ

ภาคอุตสาหกรรมให

เติบโตและเขมแข็ง 

รวม 5,182.4591 5,182.4591 - - - - 

 1. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร) 

80.4601 80.4601 - - - - 

 2. โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม

และวิสาหกิจชุมชน 

3067.8600 3067.8600 - - - - 

 3. โครงการสงเสริมการประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และ

ปญญาประดิษฐ 

164.3000 164.3000 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

ชีวภาพ 

15.7000 15.7000 - - - - 

 5. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันและการสรางความเชื่อมโยงดาน

การตลาดใหผลิตภัณฑและเครื่องมือ

แพทยของไทย 

71.1400 71.1400 - - - - 

 6. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

ยานยนตสมัยใหม 

25.4000 25.4000 - - - - 

 7. โครงการเสริมสรางศักยภาพ

อุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

(MRO) แลระบบราง 

31.5000 31.5000 - - - - 

 8. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูความเปนมือ

อาชีพ 

25.0000 25.0000 - - - - 

 9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ /ผลิตภาพ 100.0000 100.0000 - - - - 

 10. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

สินคาและบริการ  

71.0000 71.0000 - - - - 

 11. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

ภาคอุตสาหกรรม 

138.1000 
 

138.1000 
 

- - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 12. โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและ

พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหมือง

แรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

95.3000 95.3000 - - - - 

 13. โครงการพัฒนาวิสาหกิจกอสราง

ขนาดกลางและขนาดยอมไทยสูยุค 4.0 

77.0000 77.0000 - - - - 

 14. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพออย 332.7200 332.7200 - - - - 

 15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ผลิตน้ําตาลทราย 

4.7000 4.7000 - - - - 

 16. โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอุตสาหกรรม

ออยและน้ําตาลทราย 

46.0000 46.0000 - - - - 

 17. โครงการพัฒนาและสงเสริม

อุตสาหกรรมชีวภาพ 

10.0000 10.0000 - - - - 

 18. โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการ

มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

150.8394 150.8394 - - - - 

 19. โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs 

เพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ (มอก.) 

10.6286 10.6286 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

รายสาขา กลุมผลิตภัณฑมาตรฐานบังคับ

และมาตรฐานท่ัวไป 

 20. โครงการมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

เพ่ือยกระดับ SMEs ไทย 

14.4810 14.4810 - - - - 

 21. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูล

และระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพมุงสู

อุตสาหกรรม 4.0 

53.0000 53.0000 - - - - 

 22. โครงการเตรียมความพรอม

อุตสาหกรรมในดานการตางประเทศ 

10.0000 10.0000 - - - - 

 23. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในรูปแบบตางๆ 

10.0000 10.0000 - - - - 

 24. โครงการพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมชีวภาพ 

170.0000 170.0000 - - - - 

 25. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และการพัฒนานักรบ

อุตสาหกรรมอาหารพันธุใหม (Food 

Warrior) 

80.0000 80.0000 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 26. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานคุณภาพและการตรวจสอบทาง

การแพทย 

9.5000 9.5000 - - - - 

 27. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันและการสรางความเชื่อมโยงดาน

การตลาดใหผลิตภัณฑและเครื่องมือ

แพทยของไทย 

25.0000 25.0000 - - - - 

 28. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  

22.0000 22.0000 - - - - 

 29. โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากร

ดานดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  

20.0000 20.0000 - - - - 

 30. โครงการสงเสริมการประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และ

ปญญาประดิษฐ  

21.0000 21.0000 - - - - 

 31. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

17.0000 17.0000 - - - - 

 32. โครงการพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

19.0300 19.0300     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 33. โครงการเสริมสรางศักยภาพ

อุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

(MRO) และระบบราง 

7.0000 7.0000     

 34. โครงการยกระดับการผลิตสินคากลุม

ของฝากของท่ีระลึกเชิงสรางสรรค 

7.5000 7.5000     

 35. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมผึ้ง

ภาคเหนือแบบครบวงจร 

21.7000 21.7000     

 36. โครงการยกระดับผาทอมืออัตลักษณ

อีสานสูสากล 

30.0000 30.0000     

 37. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

สอดคลองการทองเท่ียวลุมน้ําโขง 

30.0000 30.0000     

 38. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมการคา 

การลงทุน 

10.0000 10.0000     

 39. โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดาน

การเกษตรภาคตะวันออก 

30.0000 30.0000     

 40. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

EEC สูอุตสาหกรรมขับเคลื่อนดวยปญญา 

10.0000 10.0000     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 41. โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบก

บริเวณตอนในของภาค เชื่อมโยงกับแหลง

ทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง 

8.6000 8.6000     

 42. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

ยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร 

4.0 

14.0000 14.0000     

 43. โครงการการพัฒนาการทองเท่ียว

และการคาเมืองชายแดน 

15.0000 15.0000     

 44. โครงการเชื่อมโยงผูประกอบการ 

ฮาลาล (HALAL INVOVATION) ในพ้ืนท่ี

ภาคใตชายแดนกับ IMT-GT 

10.0000 10.0000     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

2. การพัฒนาปจจัย

สนับสนุนใหเอ้ือตอการ

ลงทุนและการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

รวม 3,940.2725 3,940.2725 - - - - 

 1. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบ 

การบริหารจดัการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจ

อุตสาหกรรม) 

40.6779 40.6779 - - - - 

 2. โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในสวนภูมิภาค (การพัฒนาอุตสาหกรรม

ในสวนภูมิภาค) 

75.4251 75.4251 - - - - 

 3. โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคา

เกษตรในระดับชุมชน 

230.0000 230.0000 - - - - 

 4. โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจใน

ระยะเริ่มตน 

7.0000 7.0000 - - - - 

 5. โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย 76.7768 76.7768 - - - - 

 6. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมการคา 

การลงทุน 

3.0000 3.0000 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 7. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดาน

การเกษตร 

5.0000 5.0000 - - - - 

 8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

ยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร 

21.5600 21.5600 - - - - 

 9. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการ

เพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝงและการ

ทําประมงทะเลท่ีไดมาตรฐานสากล 

10.0000 10.0000 - - - - 

 10. โครงการยกระดับผาทออีสานสูสากล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

26.0000 26.0000 - - - - 

 11. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาด

ยอมเพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน 

7.1500 7.1500 - - - - 

 12. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 23.0000 23.0000 - - - - 

 13. โครงการยกระดบัสถานประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขัน 

161.1095 161.1095 - - - - 

 14. โครงการรบัรองระบบงานดานการมาตรฐาน 

(Accreditation) เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 

9.5500 9.5500 - - - - 

 15. โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการ

มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน (ครุภัณฑวิทยาศาสตร) 

607.1995 607.1995 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 16. โครงการศูนยทดสอบยานยนตและ

ยางลอแหงชาติ 

1,004.7200 1,004.7200 - - - - 

 17. โครงการดําเนินงานศูนยทดสอบ 

ยานยนตและยางลอแหงชาติ 

12.0000 12.0000 - - - - 

 18. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูล

และระบบสารสนเทศเพ่ือรองรบัอุตสาหกรรม

ท่ีมีศักยภาพมุงสูอุตสาหกรรม 4.0 

123.0000 123.0000 - - - - 

 19. โครงการพัฒนาฐานขอมูล และ 

การคาดการคาดการณเทคโนโลยีสําหรับ

อุตสาหกรรมอนาคต 

93.0000 93.0000 - - - - 

 20. โครงการยกระดับผลิตภาพและ

พัฒนากําลังคนเพ่ือสรางความสามารถใน

การแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

64.1000 64.1000 - - - - 

 21. โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน

พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

858.0000 858.0000 - - - - 

 22. โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะท่ี 2 

482.0000 482.0000 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

3. การสงเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรมให

เปนมิตรกับสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 

รวม 589.6928 589.6928 - - - - 

 1. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 

      100.7377       100.7377 - - - - 

 2. โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลด

มลพิษภาคอุตสาหกรรม 

252.7051 252.7051 - - - - 

 3. โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 37.0000 37.0000 - - - - 

 4. โครงการพัฒนาและยกระดับเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมสูเมืองสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

85.0000 85.0000 - - - - 

 5. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร

และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

 

81.5000 81.5000 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 6. โครงการบริหารจัดการน้ําในขุมเหมือง

เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 

15.0000 15.0000 - - - - 

 7. โครงการ Eco Industrial 

Enhancement 

17.7500 17.7500 - - - - 

4. การพัฒนาสมรรถนะ

องคกรเพ่ือใหบริการ

อยางมีคุณภาพ 

รวม 295.0869 295.0869 - - - - 

 1. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(การเสริมสรางสมรรถนะองคกรและ

บุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร) 

36.1822 36.1822 - - - - 

 2. โครงการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

13.9140 13.9140 - - - - 

 3. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(การบูรณาการจัดการขอมูล (Big Data) 

และยกระดับการใหบริการของกระทรวง

อุตสาหกรรม) 

130.3666 130.3666 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

รายได

หนวยงาน 

เงินกู อ่ืนๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

 4. โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานตาม

แผนยุทธศาสตร เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของวิสาหกิจไทย 

54.3357 54.3357 - - - - 

 5. โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลดาน

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

เพ่ือสงเสริมบริการและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

25.2200 25.2200 - - - - 

 6. การกําหนด รับรอง และสงเสริม

พัฒนาดานการมาตรฐาน 

6.8640 6.8640 - - - - 

 7. โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการ

มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

28.2044 28.2044 - - - - 

รวมท้ังส้ิน  10,007.5113 10,007.5113 - - - - 

 

 

-------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ก 
วิเคราะหบรบิทที่เก่ียวของ 
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ก. การวิเคราะหบริบทท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
การวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis) เปนการประเมิน

จากจุดแข็งและจุดออนขององคกร ซ่ึงเปนปจจัยภายใน (Internal Factors) และการวิเคราะหโอกาสและ 
อุปสรรค ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก (External Factors) ท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานอุตสาหกรรม โดยจากผล          
การวิเคราะหนี้ นําไปจัดทํา TOWS Metrix เพ่ือหามาตรการท่ีเก่ียวของและแนวทางการดําเนินงาน ตอไป 

1. การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) 
วิเคราะหปจจัยภายในองคกร (Internal Factors) โดยใชหลักการ The McKinsey 7S 

Framework ซ่ึงเปนการวิเคราะหองคกร (กระทรวงอุตสาหกรรม) ใน 7 มิติ ไดแก โครงสรางองคกร กลยุทธ 
การบริหารจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบการทํางาน และคานิยมรวม ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 The McKinsey 7s Framework 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factor) 
จุดแข็ง จุดออน 

1. Structure (โครงสรางองคกร) 
1. มีโครงขายหนวยงานครอบคลุม 76 จังหวัด 
2. มีโครงสราง และกระบวนการทํางานของ

หนวยงานและกลไกการบริหาร ท่ีสามารถบริหาร
ทรัพยากรของหนวยงานอยางโปรงใส โดยการยึด
หลักธรรมาภิบาล 

3. มีสถาบันเครือขายท่ีมีความคลองตัวและ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

1. โครงสรางอัตรากําลังไมเหมาะสม 
2. ความซํ้าซอนของงานและโครงสรางการทํางาน 

ท่ีแยกขาดจากกัน ทําใหผูรับบริการตองติดตอ
หลายฝาย 

3. การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการ 
กรม กอง ตางๆ เปนไปดวยความยากลําบาก 

2. Strategy (กลยุทธ) 
1. มีรูปแบบบริการดานสงเสริมพัฒนาท่ีหลากหลาย 
2. มีนโยบายในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 

1. การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัตยิังไมมี
ประสิทธิภาพ 

2. การดําเนินงานยังใหความสําคัญกับแผนและ
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของไมมากพอ 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 
1. มีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนโยกยาย

งบประมาณไปยังโครงการเรงดวน 
1. ขาดการบูรณาการขอมูลของทุกหนวยงาน 
2. มีปญหาการบริหารจัดการเชิงระบบในเรื่อง

การเงิน (การเบิกจายงบประมาณลาชา) และ
งบประมาณไมไดมีการพิจาณากันสัดสวนไวตาม
ภูมิภาค ทําใหการดําเนินการขาดความคลองตัว
ดานการเงิน และทําใหมีผลกระทบกับการ
ดําเนินงาน 

3. มีความสับสนเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีองคกรท่ีทับ
ซอนกันซ่ึงอาจทําให การบริหารงบประมาณไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

4. ยังไมสามารถใชประโยชนจากสถาบันฯ อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5. กลุมผูรับบริการไดรับขาวสารไมท่ัวถึง/การกําหนด
กลุมเปาหมายไมครอบคลุมทําใหสิทธปิระโยชน
ตางๆ ตกอยูในวงจํากัด และขาดการ
ประชาสัมพันธการใหบริการของกระทรวง
อุตสาหกรรม ใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 70



จุดแข็ง จุดออน 
 ท่ัวประเทศ รวมถึงผูรับบริการยังตองเปนฝายเขา

หากระทรวงเปนสวนใหญ 
6. ขาดการจัดการองคความรูเพ่ือเชื่อมโยงระหวาง

สวนกลาง ผูวางแผนนโยบายกับผูปฏิบัติงานใน
การนําแผนตางๆ ไปใช 

4. Staff (บุคลากร) 
1. บุคลากรมีพ้ืนฐานการศึกษาดี 
2. มีการพัฒนาองคความรูข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนให

บุคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง 

1. บุคลากรสวนหนึ่งมีการจัดจาง แบบอัตราจาง
ชั่วคราว ซ่ึงอาจทําใหเกิดความรูสึกไมม่ันคง 

2. ระบบถายทอดองคความรูประสบการณจากรุนสูรุน 
(ระบบบมเพาะ) ยังไมมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรยังขาดขวัญและกําลังใจ 
5. Skills (ทักษะ) 
1. มีความเชี่ยวชาญดานการอุตสาหกรรมเฉพาะดาน 

เนื่องจากมีการทํางานในเรื่องเฉพาะอยางตอเนื่อง 
2. มีความเขาใจปญหาของผูประกอบการไดดี

โดยเฉพาะปญหาดานเทคนิค/วิศวกรรม 

1. บุคลากรขาดทักษะทางดานภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรยังปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงของการ
แขงขันของตลาดโลก แนวทางการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีใหมๆ ไดชา 

3. บุคลากรขาดความสามารถในการวิเคราะหและการ
ใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล 

6. System (ระบบการทํางาน) 
1. มีกฎหมายควบคุมและกํากับดูแลเปนจํานวนมาก

ครอบคลุมหลายภาคการผลิต 
2. การอํานวยความสะดวกในการลงทุน และการ

อนุญาต ไดรับการปรับปรุงแกไข 
3. มีระบบฐานขอมูลทางดานอุตสาหกรรม 
4. มีทรัพยากรดานฮารดแวรดีพอสมควร 
5. มี portal website ดานอุตสาหกรรมท่ีใหบริการ

กับทุกกลุมเปาหมายท้ังผูประกอบการ 
นักวิชาการ และบุคลากรในหนวยงาน 

5. มีการตั้งงบประมาณและจัดทําแผนการใช
งบประมาณลวงหนา 

 
 

1. การจัดการทรัพยากรมนุษยสวนภูมิภาคยังไมดีพอ 
2. ไมมีอํานาจใชเครื่องมือทางภาษีโดยตรงในการปรับ

โครงสรางอุตสาหกรรม 
3. งบประมาณประจําปมีลักษณะการขยายตัวแบบ

เสนตรงเปนสัดสวนกับงบประมาณของหนวยงาน  
ไมสอดคลองกับกลุมเปาหมายท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมจะตองรับผิดชอบ 

4. กฎหมายซํ้าซอน เปนภาระใหแกผูประกอบการ
กอใหเกิดความขัดแยงในหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
เปดชองวาง ใหเกิดการใชอํานาจในทางมิชอบ 
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จุดแข็ง จุดออน 
6. มีการจัดจางท่ีปรึกษารวมดําเนินโครงการ  

เพ่ือความท่ัวถึงของการใหบริการ 
5. โครงขายเชื่อมโยงระบบงาน และฐานขอมูลยังไมได

เชื่อมโยงขอมูลใหเปนระบบเดยีวกันท้ังกระทรวง
และสถาบันท่ีเก่ียวของ 

6. การพ่ึงพาบุคลากรจากภายนอก (การจางท่ีปรึกษา) 
และขาดการเรียนรูจากท่ีปรึกษา 

7. Shared Value (คานิยมรวม)  
1. มีการกําหนดคานิยมของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ท่ีชัดเจนมากข้ึน 
1. ยังไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
 
 

2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) 
สําสาหรับปจจัยภายนอกนั้น เปนการวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีมีผลตอดาน

อุตสาหกรรม โดยพิจารณาใน 6 มิติหลัก ไดแก ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 มิติการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

 
 

ภาพท่ี 2 มิติการวิเคราะหปจจัยภายนอก 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factor) 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1. Politics (การเมือง /นโยบาย /กฎเกณฑ /กฎหมาย) 
1. รัฐบาลมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการ

พัฒนาประเทศใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
2. รัฐบาลใหความสําคัญกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาและสงเสริม SMEs 
ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน 

3. รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
บูรณาการงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
อุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ 

4. รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการจูงใจท่ีให
ภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 
สูเชิงพาณิชยมากข้ึน 

5. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลอง
กับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม  
เชน การสงเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา
นวัตกรรม การใชเทคโนโลยีข้ันสูง การเรงรัด
ควบคุมมลพิษ และการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เปนตน 

6. นโยบายดานอุตสาหกรรมมีความตอเนื่อง  
เนนดานการปรับโครงสรางและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. ขอตกลงระหวางประเทศ เอ้ือประโยชนตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

8. การปฏิรูปประเทศคาดวาจะสงผลดีตอการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการแกประชาชน 

9. การออกกฎหมาย กฎระเบียบ สามารถทําได
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

1. ขอจํากัดดานกฎหมายท่ีสงผลตอการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. ขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีอาจจํากัด 
ความเปนอิสระในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

2. Economic (เศรษฐกิจ) 
1. ความรวมมือทางเศรษฐกิจของ ASEAN (plus) 

กับประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ  
เอ้ือประโยชนตอการคา 

 
 
 
 
 

1. นักลงทุนไมมีความผูกพันกับการลงทุนไทยเปน
พิเศษ พรอมจะยายการลงทุนไดงาย และมี
แนวโนมสนใจการลงทุนในภาคบริการมากกวา
ภาคอุตสาหกรรม 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
2. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล

จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไดมากข้ึน 
3. การอนุมัติการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของ

ประเทศ ชวยกระตุนอุตสาหกรรมหลายสาขา 
อาทิ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน อุตสาหกรรมการบิน และ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เปนตน 

2. การคาโลกมีการแขงขันรุนแรงมีกติกาใหมๆ ธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงเร็ว ทําใหพยากรณยาก 

3. ตนทุนแรงงาน พลังงาน และโลจิสติกส มีแนวโนม
สูงข้ึน สงผลตอตนทุนการผลิต 

4. ผูประกอบการขาดความสามารถในการคิดคนและ
พัฒนานวัตกรรม สงผลใหโครงสรางอุตสาหกรรม
ของประเทศ ยังเปน OEM มากกวา ODM และ 
OBM 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ประชาชนเริ่มคุนเคยกับระบบการใหบริการ 

ผานเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหการเขาถึง
ผูรับบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงทําให
ชองทางการเขาถึงผูรับบริการมีตนทุนท่ีต่ําลง 

2. มีการยอมรับและใชสินคาอุตสาหกรรมท่ีมี
มาตรฐานมากข้ึน 

3. ผลิตภัณฑ/สินคาสําหรับผูสูงอายุ 
 

1. สังคมยังมองภาคอุตสาหกรรมเปนภาพลบ 
ทําใหเกิดการตอตาน/ไมใหความรวมมือ 

2. โครงสรางแรงงานไมสามารถสนองความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม และมีอัตราการเขาออกสูง 

3. ปญหาสังคมผูสูงอายุ สงผลกระทบกับแรงงานและ
โครงสรางอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต 

4. คานิยมการศึกษาของคนไทยเนนการศึกษาในสาย
สามัญมากกวาสายอาชีพ สงผลใหโครงสราง
แรงงานไมตอบสนองตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

5. ความตองการของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลวัต 

6. ปญหาการพ่ึงพาแรงงานตางดาว 
7. ปญหาความแตกตางทางดานวัฒนธรรม 

4. Environment (ส่ิงแวดลอม) 
1. กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมจะสรางโอกาสในเรื่อง

ของสินคา/บริการ และการสรางงานใหมๆ 
2. การเพ่ิมบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการสราง
ภาพลักษณองคกร (Brand Image) 

3. เกิดวิกฤตการณอาหารแพงและความขาดแคลน
อาหารจากสภาพอากาศท่ีแปรแปรปรวน  
เปนโอกาสดีของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทย (Resource Scarcity) 

 
 
 

1. สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไป ทําใหเกิดภัยพิบัติ
ตางๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม 

2. หลายประเทศใชมาตรการ NTB ท่ีเก่ียวของกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม สงผลใหเปนอุปสรรคตอ
การคาและการลงทุน 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
4. มีทรัพยากรแหลงแรโปแตสท่ีมีคุณภาพสูงและ

ปริมาณท่ีสนับสนุนใหเกิดการคาการลงทุนใน
ประเทศได 

3. ปญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของ
ภาคอุตสาหกรรม กระทบความเชื่อม่ันของ
ประชาชน 

5. Technology (เทคโนโลยี) 
1. การเปลี่ยนแปลงดาน Bio -Technology และ

Material-Technology เปดโอกาสใหมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม 

2. มีเทคโนโลยีใหเลือกใชอยางหลากหลาย 
3. บุคลากร/เยาวชนมีศักยภาพเรื่อง Robotic 
4. การใหความสนใจของโลกตอกระแส  

Industry 4.0 

1. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วยากตอการ
ติดตามและเรียนรู มีตนทุนสูงในการติดตามให
ทันสมัยอยูเสมอ 

2. ผูประกอบการไทยสวนใหญเปนผูซ้ือเทคโนโลยี
มากกวาผูคิดคน ทําใหตองพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ 

3. ผูประกอบการยังไมคอยใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการผลติ (Technology) 

4. ขอจํากัดในดานความรูและโครงสรางพ้ืนฐาน 
ตอการพัฒนาไปสู Industry 4.0 

6. Stakeholders (ลูกคา/ผูรับบริการ) 
1. อุตสาหกรรมมีการรวมกลุมชัดเจนข้ึน ทําให

สามารถทราบถึงความตองการของผูประกอบการ
ไดงาย 

2. ผูประกอบการมีความรูมากข้ึน มีความเขาใจใน
การประกอบกิจการของตนมากข้ึน 

3. ประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลและตัดสินใจ
เก่ียวกับนโยบายและการปฏิบัติงานของ
หนวยงานรัฐมากข้ึน 

1. ประชาชนยังขาดความเขาใจในปญหาอุตสาหกรรม
ดานตางๆ โดยเฉพาะในดานมลพิษและสิ่งแวดลอม 

2. ประชาชนยังขาดความเขาใจในบทบาทของตนเอง 
เม่ือตองประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมใน
เรื่องตางๆ 

3. ผูประกอบการสวนใหญไมทราบโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหบริการ 
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3. TOWS Matrix 
จากการวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถนํามาจัดทํามาตรการ

เชิงกลยุทธได ดังนี้ 
ตารางท่ี 3  TOWS Matrix  

มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O) 
1. สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ การอนุมัติ การอนุญาต และการเขาถึง
แหลงทรัพยากรธรรมชาติ (แรโปแตส) ใหแก
ผูประกอบการ รวมถึง สรางเครือขายการผลิตให
เชื่อมโยงในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล การลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. สงเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของ ASEAN 
(plus) และยกระดับเขาสูหวงโซอุปทานการผลิต
ท่ีมีมูลคาสูงข้ึน 

3. ใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑและบริการ การพัฒนาดานการ
มาตรฐาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีข้ันสูงการเพ่ิม
ผลิตภาพ มูลคาและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม
เปาหมาย* 

4. การกํากับและสงเสริมกระบวนการผลิต  
และผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานสากล รองรับ
เศรษฐกิจสีเขียวและเปนมิตรตอสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดลอม 

5. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม 
ท่ีเปน SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพ่ือกระจาย
รายไดและสรางความเปนธรรมใหสังคมมากข้ึน 

6. ใหการสงเสริมบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการ
ประดิษฐคิดคน เพ่ือพัฒนาเปนผูประกอบการใหม 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย 

7. สนับสนุนใหผูประกอบการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital Technology 
ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต 

8. สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการเฝาระวัง กํากับดูแล 
การประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม  
และสนับสนุนการดาเนินงานของกระทรวง 

1. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากาลังของกระทรวงฯ 
ตลอดจนขอบเขตและวิธีดําเนินงานเพ่ือรองรับ
ภารกิจเปาหมาย การมีสวนรวมจากภาค
ประชาชน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได 

2. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการลงทุนและ
การดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. ผลักดันใหสถาบันเครือขายดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายภาครัฐ ตลอดจน
การผลักดันใหมีหนวยงานกลาง หรือสถาบัน
เครือขายใหมๆ สําหรับรองรับภารกิจท่ียังขาดอยู 

4. พัฒนาการใหบริการของกระทรวงผานศูนยบรกิาร
รวมท่ีสามารถตอบสนองไดอยางเปนเอกภาพ 
รวมถึงการพัฒนาระบบการใหบริการผานระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม 

5. พัฒนาทักษะท่ีจําเปน เชน การคิดวิเคราะห และ
ภาษาตางประเทศ รวมถึงการสรางกลไกและ
สนับสนุนการถายทอดองคความรูท้ังจากภายใน
กระทรวง จากวิทยากรและท่ีปรกึษา ฯลฯ  
เพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
รวมถึงการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. บูรณาการระบบขอมูลและองคความรูในดานตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ เชน กฎระเบียบ 
เทคโนโลยี AEC ฯลฯ ใหมีเอกภาพ 

7. ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาผูประกอบการ 
โดยสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

8. บูรณาการกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของในเรื่อง
ตางๆ เชน แรงงาน พลังงาน น้ํา วัตถุดิบทาง
การเกษตร โลจิสติกส ฯลฯ เพ่ือลดผลกระทบจาก
ตนทุนท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 

9. การวางแผนกําลังคนเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของกลุมเปาหมายการใหบริการและความสามารถ
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มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O) 
9. การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแนวคิด Eco Town 

/Eco Industrial Estate 
10. สงเสริมใหผูบริโภคนิยมสินคาและบริการท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 
11. พัฒนาการกําหนดมาตรฐานใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของทุกภาคสวนรวมถึงผูสูงอายุ 
12. พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองให

สอดคลองกับแนวทางสากลและเปนไปตามความ
ตองการของผูประกอบการ 

13. กํากับดูแลและพัฒนาผูประกอบการใหสามารถ
ผลิตสินคาไดตามมาตรฐานและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

14. สงเสริมการผลิตและการพัฒนาวัตถุดิบตนน้ําใหมี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการ
และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ
ภาคอุตสาหกรรม 

15. สรางใหนิคมอุตสาหกรรมเปนกลไกในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต และบริการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

16. การเรงรัดการนํากากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ 
17. ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน

แมบทโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 -
2564 

ของบุคลากรของกระทรวง (เพ่ือเตรียมรับวิกฤต
การขาดแคลนบุคลากรคุณภาพและยุคเปลี่ยน
ผาน) 

หมายเหตุ: คลัสเตอรอุตสาหกรรม คือ ซูปเปอรคลัสเตอร ไดแก 1) อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 2) เคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนกิส และอุปกรณ

โทรคมนาคม 3) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 4) ดิจิทัล 5) Food Innopolis 6) Medical Hub และคลัสเตอรอื่นๆ ไดแก เกษตร

แปรรูป 6) แฟชั่น และอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 2) อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3) การทองเที่ยวกลุมรายไดดีและ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) การแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุนยนต 7) การบนิและโลจิสติกส 7) เชื้อเพลิง

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) ดิจิทัล 10) การแพทยครบวงจร 
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มาตรการเชิงปองกัน (S-T) มาตรการหลีกเล่ียง (W-T) 
1. สงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและการบริหาร

จัดการของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

2. สรางกลไกการรับรูและแกไขกฎหมาย และ
ประเด็นท่ีเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

3. ยกระดับผูประกอบการจากผูรับจางผลิต เปน
ผูพัฒนาตราสินคา (OBM) รวมท้ังสนับสนุนให
เกิดการเพ่ิมมูลคาดวยการพัฒนาการออกแบบ 
การวิจัยและพัฒนาและการสรางตราสินคาผาน
กลไกตางๆ อาทิ การมีศูนยทดสอบกลาง การ
ผลักดันใหเกิดศูนยออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrial Design 
Center) ในสถาบันเครอืขายของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4. รวมกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม 

5. ใหการสนับสนุน และพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการขาด
แคลนแรงงานฝมือ 

6. ปรับปรุงกฎระเบยีบ หรือสนับสนุนใหมีการยืด
อายุการทางานของแรงงานท่ีจําเปนตลอดจนหา
มาตรการสนับสนุนการใชประโยชนจากแรงงาน
สูงอายุ 

7. สรางความเขาใจใหผูประกอบการตระหนักถึงการ
ปรับตัว รวมท้ังการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต อาทิ 
กระแสสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 
 
 
 
 

1. สนับสนุนใหบุคลากรของกระทรวงฯ (สวน
ราชการ) ใหมีขีดความสามารถท่ีจะเปน
ผูดําเนินการเองไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพา
ภายนอก 

2. รวบรวมกิจกรรมและพลังคนท่ีมีลักษณะคลายกัน 
หรือมีความซํ้าซอนเพ่ือสรางจุดแข็งใหกับ
กระทรวงฯ มากข้ึน 

3. เตรียมความพรอมของบุคลากรในกระทรวง  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการ
เรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

4. ขยายการเผยแพรและประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของกระทรวงในดานตางๆ ท้ังการ
กํากับดูแลและสงเสริมอุตสาหกรรม 

5. ปรับปรุงการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ  
ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานตางๆ 

6. สรางคานิยมการเปนผูประกอบการ หรือการเปน
แรงงานวิชาชีพอุตสาหกรรม 

7. เสริมสรางความรู/เขาใจเรื่องความสําคัญของ
มาตรฐานและความเชื่อม่ันเครื่องหมายมาตรฐาน 
ใหกับผูประกอบการและผูบริโภค 
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มาตรการเชิงปองกัน (S-T) มาตรการหลีกเล่ียง (W-T) 
8. สงเสริมการใชเทคโนโลย ี(ในสถานประกอบการ) 

ท่ีเหมาะสม (Appropriate Technology)  
กับศักยภาพของพ้ืนท่ีและอุตสาหกรรม 

9. การพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยี recycle 
เพ่ือสนับสนุนการนําของเสียกลับมาใชใหมและ
เปนแหลงวัตถุดิบหมุนเวียนใหแก
ภาคอุตสาหกรรม 

10. สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

11. สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
การใชพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม 

12. การวิเคราะหสถานการณในอนาคต (Foresight) 
 

4. ความคาดหวังของผูรับบริการ 
ตารางท่ี 4  ความคาดหวังของผูรับบริการ 

กลุมผูรับบริการ ความคาดหวัง 
โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร 

- มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณและมีความชัดเจน 

- มีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและขอมูลเตือนภัยท่ีถูกตอง ทันเวลา 
และสถานการณ 

- กระบวนการออกใบอนุญาตท่ีมีความรวดเร็วตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
- การกําหนดผังเมืองใหมีความชัดเจน 
- การจัดการแรงงานตางดาว 

SMEs - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน ใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในเชิงธุรกิจไดในระดับสากล 

- พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

- เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมี
นวัตกรรม 

- การสนับสนุนสินเชื่อในการดําเนินธุรกิจ 
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กลุมผูรับบริการ ความคาดหวัง 
ประชาชน/ผูบรโิภค - สามารถเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรื่องมาตรฐานตางๆ  

อยางถูกตองและครบถวน 
- ผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัย 
- การประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ใหกวางขวางและครอบคลุมกลุมเปาหมายมากข้ึน 
ชุมชน - ชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงพ้ืนท่ีประกอบการตองการใหมีการกํากับ /ควบคุม  

/ดูแลการประกอบกิจการ โรงงาน เหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
ใหมีความปลอดภัยไมสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

หนวยงาน/สถานศึกษา - มีขอกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน 
- มีการบูรณาการและประสานงานอยางใกลชิด 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI Template) 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การเสริมสราง

ศักยภาพของ

ภาคอุตสาหกรรมให

เติบโตและเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 

ความสามารถในการแขงขัน 

แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการ

แหงอนาคต 

แผนปฏิรปู : ดานเศรษฐกิจ 

แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ภาคอุตสาหกรรม  

(NGDP ภาคอุตสาหกรรม) 

3,345.97 พันลานบาท 

(ป 2560) 

 

คําอธิบาย : 1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน (Gross Domestic Product) หมายถึง มูลคารวมของสินคาและบริการข้ันสุดทายท้ังหมดท่ีผลิตได

ภายในอาณาเขตของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน ณ ราคาปจจุบัน (Nominal Gross Domestic Product : NGDP) หมายถึง มูลคารวมของสินคา

และบริการข้ันสุดทายท้ังหมดท่ีผลิตไดภายในอาณาเขตของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ ราคาปจจุบัน 

3) NGDP ภาคอุตสาหกรรม หมายถึง มูลคารวมของสินคาสาขาอุตสาหกรรม (ประกอบดวย 22 อุตสาหกรรมยอย) ข้ันสุดทายท้ังหมดท่ีผลิต

ไดภายในอาณาเขตของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ ราคาปจจุบัน 

สูตรการคํานวณ : ผลรวมของ NGDP ภาคอุตสาหกรรม โดยใชขอมูล NGDP ของ ไตรมาส 4 ของปกอน และไตรมาส 1, ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 ของปปจจุบัน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  สํานักงาน

คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนผูจัดทําขอมูล   
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การเสริมสราง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให
เติบโตและเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรชาต ิ: 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต 
แผนปฏิรปู : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม (RGDP) 

รอยละ 1.6 
(ป 2560) 

 

คําอธิบาย : 1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน ณ ราคาปฐาน (Real Gross Domestic Product : RGDP) หมายถึง มูลคารวมของสินคาและ
บริการข้ันสุดทายท้ังหมดท่ีผลิตไดภายในอาณาเขตของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ ราคาปฐาน 

2) RGDP หมายถึง มูลคารวมของสินคาสาขาอุตสาหกรรม (ประกอบดวย 22 อุตสาหกรรมยอย) ข้ันสุดทายท้ังหมดท่ีผลิตไดภายในอาณาเขต
ของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ ราคาปฐาน 

เง่ือนไข อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม (RGDP) ภายใตเง่ือนไข  
1. การสงออกตองขยายตัวไมนอยกวา รอยละ 10  
2. หากการสงออกขยายตัวต่ํากวารอยละ 10 การลงทุนตองขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 5 และการบริโภคขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 8 

สูตรการคํานวณ : การขยายตัวของ RGDP ภาคอุตสาหกรรม โดยใชขอมูล RGDP ของ ไตรมาส 4 ของปกอน และไตรมาส 1, ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 ของป
ปจจุบันมาคํานวณหาอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ          
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การเสริมสราง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให
เติบโตและเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

3. ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) 
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

รอยละ 0.45 
(ป 2556) 

 

คําอธิบาย : 1) ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) หมายถึง ประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากปจจัยเชิงคุณภาพของการผลิตโดยรวม เชน  
การพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการผลิต การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน 

2) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดสํารวจขอมูลและจัดทําตัวชี้วัดผลิตภาพรวม (TFP) เปนประจาํทุกป โดยจัดทํา TFP  
ในรูปแบบบัญชีการเจริญเติบโต (Growth Accounting) ซ่ึงแสดงองคประกอบของการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนวาผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเปนสวนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนเทาไร เปนสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมแรงงานเทาไร และเปนสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากปจจัยเชิงคุณภาพ (TFP) เทาไร 
ท้ังหมดแสดงในรูปของรอยละ โดยขอมูลหลายปท่ีผานมาแสดงใหเห็นถึงการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนหรือแรงงานเปนสําคัญ 

เง่ือนไข ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (TFP) เพ่ิมข้ึน ภายใตเง่ือนไขการเพ่ิมคุณภาพทุน/แรงงานเพ่ือยกระดับผลิตภาพ 
 
 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
Y
𝑌𝑌 − β

𝐿𝐿
𝐿𝐿 − α

𝐾𝐾
𝐾𝐾  
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โดยท่ี Y = มูลคาเพ่ิม   
L = ปจจยัแรงงาน         
K = ปจจัยทุน 

 α = สัดสวนผลตอบแทนคาจางแรงงานตอผลรวมของคาแรงงานและคาเสื่อมราคาของเครื่องจักร 

 β = สัดสวนคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรตอผลรวมของคาแรงงานและคาเสื่อมราคาของเครื่องจักร 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : สํารวจกลุมตัวอยางนิติบุคคลท่ีเปนตัวแทนของอุตสาหกรรมจํานวนไมนอยกวา 2,500 ราย           
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การเสริมสราง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให
เติบโตและเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 8. ผูประกอบการและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ไดรับ
การพัฒนาใหมีศักยภาพสามารถสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจไมนอยกวา 

8,000 ลานบาท 
(คาเฉลี่ยป 2557 - 

2561) 

 

คําอธิบาย : กระทรวงอุตสาหกรรม คํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน จากผลรวม 
ของมูลคาท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเขารับบริการสงเสริมและพัฒนาภายใตโครงการ/กิจกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดังนี้  

1. มูลคาการลงทุนการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ 
2. มูลคาตนทุนท่ีลดลง  
3. มูลคารายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 
4. มูลคาทางธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน (มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ มูลคาการจางงาน) 

เง่ือนไข 
1. ระบบเศรษฐกิจอยูในสภาวะปกติ 
2. วัดผลรวมของมูลคาท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเขารับบริการสงเสริมและพัฒนาภายใตโครงการ/กิจกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

ผานไปอยางนอย 3-6 เดือน เนื่องจากผูรับบริการตองใชระยะเวลาในการนําความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
ไปใชในการดําเนินธุรกิจ 

สูตรการคํานวณ : มูลคาทางเศรษฐกิจ = ผลรวมของมูลคาท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเขารับบริการสงเสริมและพัฒนาภายใตโครงการ/กิจกรรมของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ใชขอมูลจากการสํารวจโดยแบบสอบถามและขอมูลจากระบบฐานขอมูลผูรับบริการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การเสริมสราง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให
เติบโตและเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 8. ผูประกอบการและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

5. จํานวนมาตรฐานสินคาและบริการท่ี
เพ่ิมข้ึนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

225 เรื่อง 
(ป 2562) 

 

คําอธิบาย : มาตรฐานและสินคาและบริการท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขีดความสามารถใหการแขงขันของประเทศ หมายถึง จํานวนมาตรฐานท่ีกําหนด
ใหม ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐานการตรวจสอบรับรองแหงชาติ (มตช.), มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และ
มาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ใชขอมูลจํานวนมาตรฐานท่ีกําหนดใหม ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐานการตรวจสอบรับรองแหงชาติ (มตช.), 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การเสริมสราง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให
เติบโตและเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 8. ผูประกอบการและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

6. จํานวนสถานประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาดานมาตรฐานเพ่ือ
บทบาทในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ 

2,907 ราย 
(ป 2562) 

 

คําอธิบาย : จํานวนผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูประกอบการ SMEs และผูผลิตชุมชน ท่ีไดรับการพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.), 
มาตรฐานการตรวจสอบรับรองแหงชาติ (มตช.), มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) (และ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ใชขอมูลจํานวนผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูประกอบการ SMEs และผูผลิตชุมชน ท่ีไดรับการพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.), มาตรฐานการตรวจสอบรับรองแหงชาติ (มตช.), มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอ้ือตอ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 6. พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

1. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 
(ป 2559-2561) 

 

คําอธิบาย : มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากจํานวนเงินทุนของผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และ
ขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 1) ขอมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2) ขอมูลจากการแจงเริ่มประกอบกิจการครั้งแรก และการแจงเริ่มประกอบกิจการในสวนขยายจากฐานขอมูลการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอ้ือตอ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

2. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม
เปาหมายเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย (S-curve) 

รอยละ 5 
(ป 2559-2561) 

 

คําอธิบาย : 1) มูลคาการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมเปาหมายพิจารณาจากจํานวนเงินลงทุนของผูประกอบการอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) และขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

2) อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมโลจิสติกส 
อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

3) บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจัดเปนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดใหเปนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (ซ่ึงสามารถตรวจสอบขอมูลได
จากเว็บไซต กรอ. http://www.diw.go.th/ hawk/data/factype.php) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอ้ือตอ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

3. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษา 
ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

61 พ้ืนท่ี 
(ป 2561) 

 

คําอธิบาย : พ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเปนแนวทางการจัดเตรียมพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตรของประเทศ โดยคํานึงถึงความสมดุลในมิติตางๆ (มิติดานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคสิ่งแวดลอม สังคม  
การเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ี โครงสรางพ้ืนฐาน กฎหมายผังเมือง และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอ้ือตอ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 8. ผูประกอบการและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4. จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการ
ใหบริการดานการสงเสริมอุตสาหกรรม 

108,829 ราย 
(ป 2561) 

 

คําอธิบาย : การใหบริการดานการสงเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการในดานตางๆ ดังนี้ 
1) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบกิจการโรงงานท้ังดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและเพ่ิมศักยภาพการผลิต  

รวมท้ังแนะนําดานการจัดการกากอุตสาหกรรม 
2) สงเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ 
3) สงเสริมกระบวนการเรียนรูการพัฒนาออย น้ําตาลทรายอุตสาหกรรมตอเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ 
5) สงเสริม สนับสนุนใหบริการเก่ียวกับการระรองระบบงานดานการมาตรฐาน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจากระบบ i-survey 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  

หมายเหตุ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูจัดทําขอมูล 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอ้ือตอ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

5. จํานวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 120,000 
(ป 2562) 

 

คําอธิบาย : จํานวนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน พิจารณาจากจํานวนนิคมอุตสาหกรรมท่ีประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจากจํานวนนิคมอุตสาหกรรมท่ีประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอ้ือตอ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 8. ผูประกอบการและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

6. จํานวนหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการทดสอบ
คุณภาพเพ่ือรองรับมาตรฐาน 4.0 

22 รายการ 
(ป 2562) 

 

คําอธิบาย : จํานวนหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการทดสอบคุณภาพเพ่ือรองรับมาตรฐาน 4.0 พิจารณาจากจํานวนรายการ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรท่ีไดมีการจัดหามาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบท่ีศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ และ
หองปฏิบัติการทดสอบของสถาบันเครือขายภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม (และไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจากรายการครุภัณฑวิทยาศาสตรท่ีไดมีการจัดหามาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบท่ีศูนยทดสอบยานยนตและ
ยางลอแหงชาติ และหองปฏิบัติการทดสอบของสถาบันเครือขายภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอ้ือตอ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทฯ : 8. ผูประกอบการและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

7. จํานวนหนวยตรวจสอบและรับรอง 
และองคกรกําหนดมาตรฐานท่ีไดรับการ
พัฒนา/ยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรม 

318 หนวยงาน 
(ป 2562) 

 

คําอธิบาย : จํานวนหนวยตรวจสอบและรบัรอง และองคกรกําหนดมาตรฐาน ท่ีไดรับการพัฒนา/ยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม พิจารณา
จากจํานวนหนวยตรวจ (IB) หนวยรับรอง (CB) และหองปฏิบัติการทดสอบ (LAB) ท่ีไดรับการพัฒนา/ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในดานการ
ตรวจสอบรับรอง และองคกรกําหนดมาตรฐาน (SDOs) ท่ีไดรับการพัฒนา/ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในดานการกําหนดมาตรฐานในแตละป 
(และไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ใชขอมูลจํานวนหนวยตรวจ (IB) หนวยรับรอง (CB) และหองปฏิบัติการทดสอบ (LAB) ท่ีไดรับการพัฒนา/ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในดานการ
ตรวจสอบรับรอง และองคกรกําหนดมาตรฐาน (SDOs) ท่ีไดรับการพัฒนา/ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในดานการกําหนดมาตรฐานในแตละป 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอ้ือตอ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
แผนปฏิรูป : ดานเศรษฐกิจ 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

8. จํานวนผูเขามาใชบริการขอมูลจาก
ศูนยบริการขอมูลอุตสาหกรรม (IIU) 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 1 
(ป 2561 = 25,691 ราย) 

 

คําอธิบาย : จํานวนผูเขามาใชบริการขอมูลจากศูนยบริการขอมูลอุตสาหกรรมทางระบบ Industrial Intelligence Unit (IIU) ผานเวป็ไซต www.oie.iiu.go.th 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจํานวนผูเขาใชงานจากเว็บไซต www.oie.iiu.go.th 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ใหเปนมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 6. พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
1.1 จํานวนนิคมอุตสาหกรรมท่ีไดรับการ

รับรองการเปนเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

 
19 แหง 

(ป 2558) 

 

คําอธิบาย : นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถอยูรวมกับชุมชนอยางผาสุกบนหลัก 
ธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม โดยนคิมอุตสาหกรรมจะตองนําขอกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน  
5 มิติ 22 ดาน เปนกรอบมาตรฐานในการเปรียบเทียบเพ่ือกําหนดประเด็น /ทิศทางการพัฒนาในแผนแมบทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม 
สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลนิคมอุตสาหกรรมไดรับการรับรองการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ใหเปนมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18. การเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.2 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ป 2563 = EIT ระดับ 3 (8 จังหวัด 10 พ้ืนท่ี) 
 EIT ระดับ 2 (7 จังหวัด 8 พ้ืนท่ี) 
ป 2564 = EIT ระดับ 3 (15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี) 
ป 2565 = EIT ระดับ 3 (15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี) 
 EIT ระดับ 1 (19 พ้ืนท่ีใหม) 

8 พ้ืนท่ี 
(ป 2559) 

ป 2565 EIT 18 พื้นที่ 
15 เดิมเปน EIT ระดับที่ 
3 มุงสู EIT ระดับที่ 5 ป 
2569 
ป 2564 เสนอกําหนด
พื้นที่ใหม (เฟส 2) ใน 
15 จังหวัดเดิม จังหวัด
ละ 1 พื้นที่ และพฒันา
ให ป 2565 เปน EIT 
ระดับที่ 1 ทั้ง 15 พื้นที่ 
+ 4 พื้นที่ใน 4 AEC 
(มุกดาหาร สระแกว 
ตาก และตราด) 

คําอธิบาย : 1) การพัฒนาเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนการดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตรประเทศท่ีมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ท่ีมีความสมดุลอยางยั่งยืน 

2) แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เนนการพัฒนาเมืองใหมีความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจควบคูไปกับ
การอนุรักษและสงเสริมความยั่งยืน ทางดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีอุตสาหกรรมเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน  
5 มิติ คือ มิติดานกายภาพ ไดแก การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มิติดานเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ควบคูไปกับเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน มิติดานสิ่งแวดลอม ไดแก การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาสิ่งแวดลอม  
มิติดานสังคม ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยูรวมกันของพนักงาน และชุมชน มิติดานการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารดวย
หลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 

3) ขอมูลพ้ืนฐาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ดําเนินการศึกษาจัดทําแผนบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจังหวดัท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา

อุตสาหกรรมสูง 15 จังหวัด จดัทําโครงการยกระดับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ เพ่ือใหโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการทรัพยากร
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สิ่งแวดลอมและความปลอดภยัอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสรางความเชื่อม่ันความไววางใจใหกับชุมชน ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี 15 จังหวัด ประกอบดวย จังหวดัสมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุร ีนครราชสีมา ขอนแกน สุราษฎรธาน ีและสงขลา 

1) ระดับท่ี 1 การมีสวนรวม (Engagement) : ประเมินและเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา 
 ระดับท่ี 2 การยกระดับ (Enhancement) : ยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอม /ความปลอดภัยท้ังภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
 ระดับท่ี 3 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร (Resource efficiency) : การประยุกตใชเทคโนโลย ี/เครื่องมือในการจัดการ 
  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังกับโรงงานและชุมชน 
 ระดับท่ี 4 การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) : เชื่อมโยงของภาคสวนตางๆ ในสังคม เชน การแลกเปลี่ยนของเสียระหวางโรงงาน เปนตน 
 ระดับท่ี 5 เมืองนาอยูคูอุตสาหกรรม (Happiness) : โรงงานและชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑท่ีกําหนด 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ใหเปนมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18. การเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2. ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีไดรับการ
จัดการ 
2.1 กากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสีย

อันตราย 
2.2 กากอุตสาหกรรมไมอันตราย 

 
 

1.18 ลานตัน/ป 
(ป 2560) 

19.82 ลานตัน/ป 
(ป 2560) 

การจัดการของเสีย 
ภาคอุตสาหกรรม 
(ปริมาณกากเขาสู
ระบบ ระดับ 5 เทากับ 
1.11 ลานตัน) 

คําอธิบาย : 1) กากอุตสาหกรรมท่ีไดรับการจัดการ หมายถึง กากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสียท่ีไดรับการบําบัดทําลายฤทธิ์ ท้ิง กําจัด จําหนายจายแจก 
แลกเปลี่ยน หรือนํากลับไปใชใหมในรูปแบบตางๆ รวมถึงการกักเก็บไวเพ่ือทําการดังกลาว 

2) คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 เหน็ชอบแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2562 สําหรับเปนกรอบนโยบายการ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนไป โดยมีเปาหมายเพ่ือใหโรงงานผูกอกําเนิดกากอุตสาหกรรมใน
ประเทศเขาสูระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยดําเนินการแจงการขนสงกากอุตสาหกรรมออกไปบําบัด กําจัด รีไซเคิล ยังโรงงานผูรับ
ดําเนินการไดรับอนุญาตใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจากระบบการจัดการวัสดุไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ใหเปนมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการสรางการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18. การเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม  
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.3 การใชประโยชนของเสียหรือกากอุตสาหกรรม
เปนทรัพยากรทดแทน 
 

8 ชนิด/ป 
(ป 2562) 

 

 

คําอธิบาย : • ของเสียหรือกากอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีจะดําเนินการ ไดแก ของเสียครัวเรือนหรือกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เปาหมาย ตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกระทรวงอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาเปนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 รวมถึงของเสียหรือกากอุตสาหกรรม 
ท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) ไดศึกษารวบรวมขอมูลไว แตยังไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสยีหรือกากอุตสาหกรรม
ดังกลาวในเชิงพาณิชยในประเทศ  

• ทรัพยากรทดแทน หมายถึง วตัถุดิบทดแทนดานแร โลหะ สารประกอบโลหะ รวมถึงพลังงานทดแทน ท่ีไดจากการรีไซเคิลของเสียหรือ 
กากอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถใชแทนวัตถุดิบเดิมในการผลิตผลิตภัณฑของสถานประกอบการได 

• เทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียหรือกากอุตสาหกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึน หมายถึง เทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียหรือกากอุตสาหกรรมเปาหมาย ซ่ึงผาน
การศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยรีีไซเคิลท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอมของของเสียหรือกากอุตสาหกรรมเปาหมายในระดับหองปฏิบัติการ (Lab 
scale) หรือในระดับโรงงานตนแบบ (Pilot scale) และผานการประเมินความเปนไปไดเบือ้งตน (Pre-feasibility study) ในการพัฒนา
เทคโนโลยดีังกลาวในเชิงพาณิชย 

• นําไปใชประโยชนในการประกอบการ/ลงทุน/ดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชยได หมายถึง นําไปประยุกตใชในการประกอบการ/ลงทุน/ดําเนนิธุรกิจ
ในเชิงพาณิชย หรือนําไปประยุกตใชในงานวิจัยหรืองานดานอ่ืน ๆ ได 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจากกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมตอเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ใหเปนมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18. การเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. เครือขายความรวมมือในการเฝาระวัง
ปญหาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
ภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

2,311 ราย 
(ป 2561) 

 

คําอธิบาย : เครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง อาสาสมัครท่ีปฏิบัติหนาท่ีเฝาระวังโรงงานไมใหปลอยมลพิษดานสิ่งแวดลอมสูชุมชน และทําหนาท่ี
สนับสนุนหนวยงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับสถานท่ีสาธารณะบริเวณรอบโรงงานและชุมชน ในลักษณะ
พัฒนาและเสริมสรางความยั่งยืนภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการแกไขปญหาขอรองเรียนเบื้องตน และรายงานขอรองเรียนตามลาดับ และตองสื่อสาร 
เผยแพร และประชาสัมพันธนโยบายขอมูล ขาวสารตามท่ีสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรองขอ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด เปนผูรายงานขอมูลผานระบบ Google Form สงใหกองยุทธศาสตรและแผนงาน  
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ใหเปนมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18. การเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรม
สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

1,080 
(ป 2560) 

 

คําอธิบาย : 1) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เปนการจัดการโรงงานหรืออุตสาหกรรมท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
การหมุนเวียนของเสยีกลับมาใชใหม ในกระบวนการผลิต การปองกันปญหาโดยการใชเทคโนโลยสีะอาด รวมท้ังการผลิตสนิคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีการแลกเปลี่ยนของเสียท่ีเปนวัตถุใชกับโรงงานอ่ืนๆ ไดแก การลดของเสีย การใชซํ้า และการนําวัสดุเหลอืใช ของเสียกลับมาใช
ประโยชน 

2) สถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวพิจารณาจากจํานวนสถานประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ซ่ึงผาน
การประเมินตามเกณฑและไดรับรอง GI 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และโครงการท่ีมีการดําเนินกิจการการถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูประกอบธุรกิจ 
อุตสาหกรรม 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ใหเปนมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนแมบทฯ : 18. การเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนปฏิรูป : ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
แผนฯ 12 : 4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

5. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับ
การกํากับดูแลตามกฎหมาย 

64,177 ราย 
(ป 2562) 

จํานวนสถาน
ประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม
ครอบคลุม 
ถึงสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมแรและ 
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

คําอธิบาย : สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับการกํากับดูแลตามกฎหมาย หมายถึง การกํากับ ดูแล การประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายวาดวยการมาตรฐานแหงชาติ กฎหมาย 
วาดวยการจดทะเบียนเครื่องจกัร และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจากระบบ i-survey 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูจัดทําขอมูล 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการ
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรชาติ : 6. ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทฯ : 20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูป : ดานบริหารราชการแผนดิน 
แผนฯ 12 : 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1. การพัฒนาระบบ i-industry เพ่ือใหบริการ
ประชาชนไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

N/A  

คําอธิบาย : ระบบ i-industry หมายถึง ระบการจัดเก็บทะเบียนประวัติลกูคาท่ีมาติดตอกับกระทรวงอุตสาหกรรม และไดมีการใหบรกิารในรูปแบบดิจิทัล 
โดยการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : นับจากจาํนวนชุดขอมูลท่ีไดเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกอยางนอย 2 ชุดขอมูล 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการ
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรชาติ : 6. ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทฯ : 20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูป : ดานบริหารราชการแผนดิน 
แผนฯ 12 : 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

2. หนวยงานในสังกัด อก. มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 

รอยละ 62.5 
(80 คะแนน ข้ึนไป) 

(ป 2560) 

 

คําอธิบาย : การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ เปนเครื่องมือท่ีจะบงชี้ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
หนวยงานภาครฐั เพ่ือใหหนวยงานรับทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน และนําไปวางแผนปรบัปรุงและพัฒนาข้ันตอน 
ระบบการทํางานท่ีโปรงใสและเปนธรรม สงผลใหการทุจริตประพฤติมิชอบมีจํานวนลดลง และหมดสิน้ไป 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บโดยวิธีสํารวจแบบสอบถามออนไลน และจัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ ดําเนินการโดย สํานักงาน ป.ป.ท. 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการ
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรชาติ : 6. ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทฯ : 20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูป : ดานบริหารราชการแผนดิน 
แผนฯ 12 : 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

2. บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะตามแผนปฏบิัติการพัฒนา
บุคลากรประจําปงบประมาณ 

รอยละ 94 
(ป 2561) 

 

คําอธิบาย : แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม เปนแผนการพัฒนาบคุลากรท่ีจัดทําข้ึน (ดานการจัดฝกอบรม /สัมมนา) จากการรวบรวม
ขอมูลของกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในแตละปงบประมาณ โดยแบงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลดานการพัฒนาบุคลากรของแตละกรมท่ีไดรับงบประมาณและนําผลการดําเนินงานเทียบกับแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกระทรวง 
อุตสาหกรรมประจําปงบประมาณท่ีตั้งไว 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการ
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรชาติ : 6. ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทฯ : 20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูป : ดานบริหารราชการแผนดิน 
แผนฯ 12 : 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรม 

รอยละ 84.32 
(ป 2557) 

 

คําอธิบาย : ความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนสิ่งท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุงม่ันท่ีจะสรางใหแกผูรับบริการ เนื่องจากเปนตัวชีว้ดัท่ีสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานไดดี ท้ังในรูปแบบการใหบริการ และการใหขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บจากรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ค 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ค โครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
หนวย : ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 5,182.4591 

2. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 3,940.2725 

3. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 589.6928 

4. การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 295.0869 

รวม 10,007.5113 
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โครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ท่ี แผนปฏิบัติราชการ-โครงการ-ผลผลิต-คาใชจาย 

งบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 
(ลานบาท) 

ความสอดคลอง 

หนวยงาน ยุทธฯ
ชาติ 

แผน
แมบท 

แผนฯ 
12 

แผน
ปฏิรูป 

นโยบาย
การจัดทํา
คําขอ 64 

 รวมท้ังสิ้น        
 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองท่ี 1 การเสริมสรางศักยภาพของาคอุตสาหกรรมใหเติบโต
และเขมแข็ง 

 5,182.4591  
      

1 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (การ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร) 

80.4601 2 - 3 - 6 สปอ. 

1.1 คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร  40.3278 2 - 3 - 6 สปอ. 
 

(1) คาใชจายในการติดตามประเมนิผลตามนโยบายและแผนปฏิบัตริาชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

28.2440 2 - 3 - 6 สปอ. 

 
(2) คาใชจายในการพัฒนาแนวทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนจากการประกอบ

กิจการ 
1.5000 2 - 3 - 6 สปอ. 

 
(3) การตรวจราชการเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม 
1.5838 2 - 3 - 6 สปอ. 

 
(4) คาใชจายในการศึกษา วิเคราะห และประเมินผลกระทบเชิงนโยบายของการ

ดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
9.0000 2 - 3 - 6 สปอ. 

1.2 คาใชจายในขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

40.1323 2 - 3 - 6 สปอ. 

 
(1) คาใชจายในการพัฒนาและผลกัดันแผนระดับท่ี 3  

ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนท่ี 
12.0000 2 - 3 - 6 สปอ. 

 
(2) คาใชจายในการประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม 10.0000 2 - 6 - 6 สปอ.  
(3) คาใชจายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจดัการ 9.5000 2 - 3 - 6 สปอ. 
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ท่ี แผนปฏิบัติราชการ-โครงการ-ผลผลิต-คาใชจาย 

งบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 
(ลานบาท) 

ความสอดคลอง 

หนวยงาน ยุทธฯ
ชาติ 

แผน
แมบท 

แผนฯ 
12 

แผน
ปฏิรูป 

นโยบาย
การจัดทํา
คําขอ 64  

(4) คาใชจายในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการจดัทํางบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

4.0000 2 - 3 - 6 สปอ. 

 
(5) คาใชจายในการขับเคลื่อนความรวมมือดานอุตสาหกรรมของประเทศไทยกับ

สํานักงานท่ีปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตางประเทศ ระยะท่ี 1 
4.6323 2 - 3 - 6 สปอ. 

2 โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 3,067.8600 2 8 3 - 1,3 กสอ. 

3 โครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมลู และปญญาประดิษฐ 164.3000 2 4 3 - 2 กสอ. 
3.1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ 164.3000 2 4 3 - 2 กสอ. 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 15.7000 2 4 3 - 2 กสอ. 

4.1 คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 15.7000 2 4 3 - 2 กสอ. 

5 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางความเชือ่มโยงดาน
การตลาดใหผลิตภัณฑและเคร่ืองมือแพทยของไทย 

71.1400 2 4 3 - 2 กสอ. 

5.1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 71.1400 2 4 3 - 2 กสอ. 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 25.4000 2 4 3 - 2 กสอ. 

6.1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต 25.4000 2 4 3 - 2 กสอ. 
7 โครงการเสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (MRO)  

แลระบบราง 
31.5000 2 4 3 - 2 กสอ. 

7.1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผลติช้ินสวนอากาศยาน 31.5000 2 4 3 - 2 กสอ. 

8 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูความเปนมืออาชีพ 25.0000 2 8 3 - 3 กสอ. 

8.1 คาใชจายในการพัฒนาธุรกิจรานอาหารรมิทางเคลื่อนท่ีอยางมืออาชีพตามหลักสมารท
โฟร (SMART4) 

25.0000 2 8 3 - 3 กสอ. 

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ /ผลิตภาพ 100.0000 2 8 3 - 3 กสอ. 

9.1 คาใชจายในการปฏิรปูอุตสาหกรรมศักยภาพสูอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคา 100.0000 2 8 3 - 3 กสอ. 
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10 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ  71.0000 2 8 3 - 3 กสอ. 

10.1 คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาลใหกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 

71.0000 2 8 3 - 3 กสอ. 

11 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
โลจิสติกสและโซอุปทานภาคอุตสาหกรรม 

138.1000 2 7 3 - 3 กสอ. 

11.1 คาใชจายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน
ภาคอุตสาหกรรม 

138.1000 2 7 3 - 3 กสอ. 

12 โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแรและ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

95.3000 2 4,9 3 6 2,3,4 กพร. 

12.1 คาใชจายในการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติวัตถุดิบเพ่ือรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

28.5000 2 4 3 6 2 กพร. 

12.2 คาใชจายในการผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเขาสูความเปน
อุตสาหกรรม 4.0 

31.8000 2 4 3 6 4 กพร. 

12.3 คาใชจายในการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมข้ันตนเพ่ือรองรบัการกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ (Mega Project) และเสรมิสรางความสามารถในการ
แขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรมไทย 
• เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
• พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 
• เขตเศรษฐกิจชายแดน 

30.0000 2 9 3 6 2 กพร. 

12.4 คาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมโดยการจัดหา
เพ่ิมเตมิจากตางประเทศ 

5.0000 2 4 3 6 2 กพร. 

13 โครงการพัฒนาวิสาหกิจกอสรางขนาดกลางและขนาดยอมไทยสูยุค 4.0 77.0000 2 4 3 6 3 กพร. 

13.1 คาใชจายในการพัฒนาวิสาหกิจกอสรางขนาดกลางและขนาดยอมไทยสูยุค 4.0 77.0000 2 4 3 6 3 กพร. 
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14 โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพออย 332.7200 2 3 3 6 1 สอน. 

14.1 คาใชจายในการเพ่ิมผลติภาพการผลิตออย (Productivity)  11.8520 2 3 3 6 1 สอน. 

14.2 คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุพืช : ออย และการปรับปรุง
พันธุออยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิมผลผลติและคุณภาพออย 

7.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.3 คาใชจายในการแกไขปญหาการระบาดของโรคใบขาวออยแบบบูรณาการ ระยะท่ี 3 16.0000 2 3 3 6 1 สอน. 
14.4 คาใชจายในการสรางนวัตกรรมเพ่ือการผลติออยพันธุดีและสงเสรมิออยพันธุใหม 62.0000 2 3 3 6 1 สอน. 
14.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย

ภายใตแผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ 
3.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.6 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเปนผูนําการขับเคลื่อนองคการสูความ
เปนองคกรดิจิทัล 

3.8680 2 3 3 6 1 สอน. 

14.7 คาใชจายในการพัฒนาระบบการพยากรณผลผลติและคณุภาพออยโดยใชเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม (Smart Farming) 

15.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.8 คาใชจายในการบริหารจัดการการปลูกออยใหสอดคลองกับกําลังการผลิตของโรงงาน
นํ้าตาล 

15.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.9 คาใชจายในการพัฒนาระบบการบริหารจดัการนํ้าโดยใชเทคโนโลยแีละเครื่องจักรกล
ในไรออย 

25.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.10 คาใชจายในการจัดทําแผนแมบทโลจิสติกสในการเก็บเก่ียวและขนสงออย 20.0000 2 3 3 6 1 สอน. 
14.11 คาใชจายในการสาธิตการจดัการผลิตออยแบบสมัยใหมอยางครบวงจร  30.0000 2 3 3 6 1 สอน. 
14.12 คาใชจายในการสรางมูลคาเพ่ิมจากใบและยอดออยดวยการนํามาผลิตเปนนํ้ามัน

เช้ือเพลิง "ไบโอออย" (Bio-oil) 
20.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.13 คาใชจายในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในไรออย 20.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.14 คาใชจายในการสรางมูลคาเพ่ิมของนํ้าออยโดยใชเช้ือจุลินทรียและเทคโนโลยีชีวภาพ 35.0000 2 3 3 6 1 สอน. 
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14.15 คาใชจายในการสรางนักธุรกิจผลิตพันธุออยและใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรใน
ไรออย 

12.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.16 คาใชจายในการพัฒนาเทคนิคการปลูกออยในสภาพแหงแลงรุนแรง 10.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.17 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภณัฑชีวภาพจากใบออยเพ่ือสรางอัตลักษณทองถ่ินและ
เพ่ิมมูลคาใหกับอุตสาหกรรมออย 

9.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.18 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภณัฑชารโคลระดับนาโนจากออยเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับ
อุตสาหกรรมออย 

10.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.19 คาใชจายในการพัฒนาตนแบบการรายงานและการประเมินผลการใชคาวิเคราะห
คุณภาพดินอยางมีประสิทธิผล 

8.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

14.20 คาใชจายในการจัดการผลิตออยแปลงใหญเพ่ือเพ่ิมผลผลติและคุณภาพออยโดยใช
เทคโนโลย ีSmart Farming ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 1 ระบบ 

- 2 3 3 6 1 สอน. 

14.21 คาใชจายในการจัดทําโครงสรางตนทุนมาตรฐานการผลิตออย - 2 3 3 6 1 สอน. 
14.22 คาใชจายในการพัฒนาตนแบบแผนก้ันเสียงจากวัสดุเหลือใชจากออย - 2 3 3 6 1 สอน. 
14.23 คาใชจายในการพัฒนาการผลิตอาหารสตัวอัดเมด็จากออยดวยกระบวนการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 
- 2 3 3 6 1 สอน. 

15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลทราย 4.7000 2 3 3 6 1 สอน. 

15.1 คาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้าตาลทรายโดยใชสารยบัยั้งจุลินทรีย 0.7000 2 3 3 6 1 สอน. 
15.2 คาใชจายการพัฒนาหองปฏิบัติการในการทดสอบทางจลุชีวิทยาเพ่ือการพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเน่ือง  
- 2 3 3 6 1 สอน. 

15.3 คาใชจายในการพัฒนาหองปฏิบัตกิารวิเคราะหและทดสอบนํ้าตาลทรายตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  

2.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

15.4 คาใชจายในการพัฒนาศูนยปฏิบัตกิารวิเคราะหและทดสอบนํ้าตาลทราย
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 

2.0000 2 3 3 6 1 สอน. 
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15.5 คาใชจายในกระบวนการวิเคราะหสิ่งปนเปอนในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
โดยใชเทคโนโลย ีNear Infrared Spectroscopy (NIRs) 
 

- 2 3 3 6 1 สอน. 

16 โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย 

46.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

16.1 คาใชจายในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ระยะ 3 ป  
พ.ศ. 2564-2566 และสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) สํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  

10.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

16.2 คาใชจายในการพัฒนาระบบวิเคราะหและช้ีนําเตือนภยัสําหรับอุตสาหกรรมออยและ
นํ้าตาลทราย  

15.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

16.3 คาใชจายในการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการสงออกและ
นําเขานํ้าตาลแบบอิเล็กทรอนิกส 

5.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

16.4 คาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
: ระบบจดทะเบียนชาวไรออยแบบดิจิทัล ระยะท่ี 2 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

16.0000 2 3 3 6 1 สอน. 

16.5 คาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
: ระบบจดทะเบียนชาวไรออยแบบดิจิทัล  

- 2 3 3 6 1 สอน. 

16.6 คาใชจายในการวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ (Big Data Analytic) สําหรับอุตสาหกรรม
ออยและนํ้าตาลทราย ระยะท่ี 2  

- 2 3 3 6 1 สอน. 

17 โครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 10.0000 2 4 3 6 2 สอน. 

17.1 คาใชจายในการพัฒนาและสงเสรมิผลติภณัฑชีวภาพ  
(Bioeconomy : Non-Food)  

10.0000 2 4 3 6 2 สอน. 
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18 โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน 

150.8394 2 8 3 - 2 สมอ. 

18.1 คาใชจายในโครงการกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม 2.5000 2 8 3 6 2 สมอ. 

18.2 คาใชจายในการดําเนินงานมาตรฐานผลติภณัฑชุมชน 84.0000 2 8 3 6 3 สมอ. 

18.3 คาใชจายในการสนันสนุนองคกรกําหนดมาตรฐาน (Standards Developing 
Organizationns : SDOs)  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม 

1.3500 2 8 3 6 4 สมอ. 

18.4 คาใชจายในการสงเสริมผูประกอบการจําหนายสินคามาตรฐานเพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภค 

6.4051 2 8 2 - 3 สมอ. 

18.5 คาใชจายในการยกระดับผูประกอบการอุตสาหกรรม 
ดวยการมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 

10.8821 2 8 3 - 2 สมอ. 

18.6 คาใชจายในการสงเสริมการนํามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
(มอก.9999) สูภาคปฏบัิติอยางยั่งยืน 

8.5475 2 8 3 - 2 สมอ. 

18.7 คาใชจายในการสรางเครือขายและการรับรูดานการมาตรฐานเพ่ือสรางสังคมคณุภาพ 5.9190 2 8 3 6 3 สมอ. 

18.8 คาใชจายในการเปนเจาภาพจดัประชุมระหวางประเทศตามพันธกรณีระหวางประเทศ
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

6.4000 2 2 3 6 2 สมอ. 

18.9 คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการใหมีความรูดานการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2.1500 2 8 3 - 3 สมอ. 

18.10 คาใชจายการสรางเครือขายการเฝาระวังสินคา และสงเสริมการมีสวนรวมกับ
ประชาชน ผานเครือขาย อปท. 

10.0400 2 20 6 2 6 สมอ. 

18.11 คาใชจายการบูรณาการฐานขอมูลดานความปลอดภยัของผลิตภณัฑ (Product 
Safety) เพ่ือการคุมครองผูบริโภคและประชาชน 

5.4500 2 20 6 2 6 สมอ. 

18.12 คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศช่ัวคราว 7.1957 2 2 3 6 3 สมอ. 
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19 โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs เพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ (มอก.) 
รายสาขา กลุมผลิตภัณฑมาตรฐานบังคับและมาตรฐานท่ัวไป 

10.6286 2 8 3 - 2 สมอ. 

20 โครงการมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสเพ่ือยกระดับ SMEs ไทย 14.4810 2 8 3 6 3 สมอ. 

21 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่ี
มีศักยภาพมุงสูอุตสาหกรรม 4.0 

53.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

21.1 คาใชจายในการพัฒนาและสงเสรมินวัตกรรมบรรจุภณัฑสมัยใหมเพ่ือลดการสูญเสีย
สินคาเกษตรและอาหารแปรรูป 

- 2 4 3 6 2 สศอ. 

21.2 คาใชจายในการศึกษาศักยภาพช้ินสวนยานยนตไทย เพ่ือเขาสูหวงโซการผลิตใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 

- 2 4 3 6 2 สศอ. 

21.3 คาใชจายจัดทําดัชนีผูจัดการฝายจดัซื้อ (Purchasing Managers Index: PMI) - 2 4 3 6 6 สศอ. 

21.4 คาใชจายในการจัดทําแผนขับเคลือ่นการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) สูการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 

10.0000 
 

2 4 3 6 2 สศอ. 

21.5 คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพการผลติและการเขาถึงตลาดเครือ่งมือแพทยและ
สุขภาพของไทย 

5.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

21.6 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
ศักยภาพ 

4.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

21.7 คาใชจายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 

10.0000 
 

2 4 3 6 2 สศอ. 

21.8 คาใชจายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาคลสัเตอรสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย 
(Medical Textiles) เพ่ือเช่ือมโยงสูศูนยกลางการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 

8.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

21.9 คาใชจายในการศึกษาแนวทางการสงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฟงกชัน
(Functional Food) ไทย ในตลาดเอเชีย 

8.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 
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21.10 คาใชจายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกสูอุตสาหกรรมเซรามิก 
สมัยใหมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 

8.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

22 โครงการเตรียมความพรอมอุตสาหกรรมในดานการตางประเทศ 10.0000 2 2 3 6 - สศอ. 
22.1 คาใชจายในการพัฒนาความรวมมอืดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบานภายใต

กรอบ ACMECS 
5.0000 2 2 3 6 - สศอ. 

22.2 คาใชจายในการศึกษาเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยสาํหรับการจัดทํา
ความตกลงการคาเสรไีทยกับสหภาพยุโรป พ.ศ. 2564 

5.0000 2 2 3 6 - สศอ. 

23 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบตางๆ 10.0000 2 9 3 6 5 สศอ. 

23.1 คาใชจายในการประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี (SEZ Roadshow) 10.0000 2 9 3 6 5 สศอ. 
24 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 170.0000 2 4 3 6 2, 4 สศอ. 

24.1 คาใชจายปฏิรูปผูประกอบการสูอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to 
Bio-Plastics Industry) 

20.0000 2 4 3 6 2, 4 สศอ. 

24.2 คาใชจายสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพ่ือตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) 

150.0000 2 4 3 6 2, 4 สศอ. 

25 โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุใหม (Food Warrior) 

80.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

25.1 คาใชจายในการเพ่ิมผลติภาพการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพและ
อุตสาหกรรมอาหารตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

5.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

25.2 คาใชจายในการเพ่ิมผลติภาพการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพและ
อุตสาหกรรมอาหารดวยการบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency 
Management) ตามแนวทางสากล 

5.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

25.3 คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสูการเปนโรงงานอัจฉริยะดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

20.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 
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25.4 คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํามาตรฐาน ผลิตภาพและ
นวัตกรรมเปนเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุใหม 
(Food Warrior) 

50.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

26 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย 9.5000 2 4 3 6 4 สศอ. 
26.1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทยใหเปนระบบตาม

มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทยครบวงจร 

9.5000 2 4 3 6 4 สศอ. 

27 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางความเชือ่มโยงดาน
การตลาดใหผลิตภัณฑและเคร่ืองมือแพทยของไทย 

25.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

27.1 คาใชจายในการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

10.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

27.2 คาใชจายในการพัฒนาตนแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพ่ือการรองรบัอุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจร (New S-Curve) 

15.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

28 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ขอมูล และปญญาประดิษฐ  

22.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

28.1 คาใชจายในการศึกษาแนวทางการใชระบบ Smart Electronics ในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส และพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะรไีซเคิลตามนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

12.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

28.2 คาใชจายในการพัฒนาระบบ Smart Electronics Transformation Platform (SET 
Platform) เพ่ือเช่ือมโยงระบบนิเวศนการผลิตของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส
อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

10.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

29 โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัล ขอมลู และปญญาประดิษฐ  20.0000 2 4 3 6 2,4 สศอ. 
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29.1 คาใชจายในการพัฒนาแนวทางการยกระดับและพัฒนาเครือขายศูนยความเปนเลิศ
ดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (CoRE) เพ่ือเปน Platform ของการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ

10.0000 2 4 3 6 2,4 สศอ. 

29.2 คาใชจายในการเพ่ิมผลติภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

10.0000 2 4 3 6 2,4 สศอ. 

30 โครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมลู และปญญาประดิษฐ  21.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 
30.1 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะใหเปนไปตามมาตรฐานดาน

ซอฟแวรสําหรับประยุกตใชในกระบวนการผลิต 
13.5000 2 4 3 6 4 สศอ. 

30.2 คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กระบวนการผลติอัจฉริยะสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

7.5000 2 4 3 6 4 สศอ. 

31 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 17.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

31.1 คาใชจายในการปรับระบบการดําเนินงานปายขอมูล 
ยานยนตตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) 

12.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

31.2 คาใชจายในการจัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยสูอุตสาหกรรมยาน
ยนตอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle: AV)  

5.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

32 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 19.0300 2 4 3 6 4 สศอ. 

32.1 คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนเพ่ือรองรับการ
ผลิตยานยนตไฟฟา 

5.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

32.2 คาใชจายในการพัฒนายานยนตอัจฉริยะตนแบบเพ่ือสนับสนุนการเดินทางสาธารณะ 14.0300 2 4 3 6 4 สศอ. 
33 โครงการเสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (MRO)  

และระบบราง 
7.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

33.1 คาใชจายในการยกระดับความสามารถของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตสู
อุตสาหกรรมอากาศยาน 

7.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 
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34 โครงการยกระดับการผลิตสินคากลุมของฝากของท่ีระลกึเชิงสรางสรรค 7.5000 2 5 9 - 3 กสอ. 

35 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมผ้ึงภาคเหนือแบบครบวงจร 21.7000 2 3 9 - 3 กสอ. 

36 โครงการยกระดับผาทอมืออัตลักษณอีสานสูสากล 30.0000 2 5 9 - 3 กสอ. 

37 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสอดคลอง 
การทองเท่ียวลุมน้ําโขง 

30.0000 2 5 9 - 3 กสอ. 

38 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมการคา การลงทุน 10.0000 2 8 9 - 3 กสอ. 

39 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก 30.0000 2 6 9 - 3 กสอ. 

40 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC  
สูอุตสาหกรรมขับเคลื่อนดวยปญญา 

10.0000 2 6 9 - 3 กสอ. 

41 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาค เชื่อมโยงกับแหลง
ทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง 

8.6000 2 6 9 - 3 กสอ. 

42 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร 4.0 14.0000 2 8 9 - 3 กสอ. 

43 โครงการการพัฒนาการทองเท่ียวและการคาเมืองชายแดน 15.0000 2 6 9 - 3 กสอ. 

44 โครงการเชื่อมโยงผูประกอบการฮาลาล (HALAL INVOVATION) ในพ้ืนท่ีภาคใต
ชายแดนกับ IMT-GT 

10.0000 2 8 9 - 3 กสอ. 

 
แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองท่ี 2 การพัฒนาปจจยัสนับสนนุใหเอ้ือตอการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม 

 3,940.2725  
      

1 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม  
(การเสริมสรางศักยภาพของธุรกจิอุตสาหกรรม) 

40.6779 2 - 3 - - สปอ. 

1.1 เงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกองคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย 11.7800 2 - 3 - - สปอ. 

1.2 คาใชจายการดําเนินงานตามขอตกลงการเปนสมาชิกองคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย 6.8979 2 - 3 - - สปอ. 
1.3 คาใชจายรางวัคุณภาพแหงชาต ิ 22.0000 2 - 3 - - สปอ. 
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2 โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนภูมภิาค (การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในสวนภมูิภาค) 

75.4251 2 - 3 - - สปอ. 

2.1 คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมภิาค 36.0000 2 - 3 - - สปอ. 
2.2 คาใชจายในการจัดทําขอมลูภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระดับจังหวัด โดยการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม 
11.0000 2 - 3 - - สปอ. 

2.3 คาใชจายในการจัดทําตัวช้ีวัดผลติภัณฑมวลรวมสเีขียว (Green GDP) 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการขยายผลสูโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสเีขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) 

5.0000 2 - 3 - - สปอ. 

2.4 คาใชจายในการพัฒนาและสงเสรมิอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพ่ือสรางการเติบโต 
อยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 

5.8790 2 - 3 - - สปอ. 

2.5 คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

3.4461 2 - 3 - - สปอ. 

2.6 คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม 

1.1000 2 - 3 - - สปอ. 

2.7 คาใชจายในการจัดแสดงและจําหนายผลติภณัฑชุมชนท่ีไดรับการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุมชน (มผช.) จังหวัดบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.0000 2 - 3 - - สปอ. 

2.8 คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงในพ้ืนท่ีภาคใตและภาคใตชายแดน 10.0000 2 - 3 - - สปอ. 
3 โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรในระดับชุมชน 230.0000 2 3 3 - 3 สปอ. 

3.1 คาใชจายโครงการ 1 จังหวัด 1 ชุมชนอุตสาหกรรม One Province One Agro-
Industial Community (OPOAI-C) 

230.0000 2 16 3 - 3 สปอ. 

4 โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมตน 7.0000 2 8 3 - 3 สปอ. 

4.1 คาใชจายในการพัฒนาหน่ึงจังหวัดหน่ึงสตารทอัพ (One Province One Startup) 7.0000 2 8 3 - 3 สปอ. 
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5 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย 76.7768 2 3 9 - 3 สปอ. 

5.1 คาใชจายในการสรางมูลคาเพ่ิมกัญชงดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสกัด 10.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 
5.2 คาใชจายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปดวยนวัตกรรมสู

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
7.8318 2 3 9 - 3 สปอ. 

5.3 คาใชจายในการสงเสริมการแปรรปูสินคาเกษตรและเช่ือมโยงการทองเท่ียวชุมชนเชิง
สรางสรรคในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 

8.2450 2 3 9 - 3 สปอ. 

5.4 คาใชจายในการสรางและพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
จังหวัดเพชรบูรณ (Phetchabun Northern Thailand Food Valley) 

6.2000 2 3 9 - 3 สปอ. 

5.5 คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ันไลฟสไตลลานนาสูสากล 30.0000 2 8 9 - 3 สปอ. 

5.6 คาใชจายในการพัฒนาเพ่ิมมลูคาผาทอมือและเครื่องเงิน 8.0000 2 8 9 - 3 สปอ. 

5.7 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภณัฑเกษตรแปรรูปจังหวัดสุโขทัย 6.5000 2 3 9 - 3 สปอ. 
6 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมการคา การลงทุน 3.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

6.1 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค และ
บริหารจดัการการตลาดดิจิทัลในสือ่สังคมออนไลน จังหวัดสระบุร ี

3.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 5.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

7.1 คาใชจายในการเสริมสรางผูประกอบการเปน Smart SME 5.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

8 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร 21.5600 2 3 9 - 3 สปอ. 

8.1 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภณัฑจากนํ้ามันปาลมแดง 1.5600 2 3 9 - 3 สปอ. 

8.2 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันภาคใตสูโอเลโอเคมีคอล 20.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 
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9 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝงและการทํา
ประมงทะเลท่ีไดมาตรฐานสากล 

10.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

9.1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการผลติและยกระดับมาตรฐานใน
กลุมผูประกอบการใหมและกลุมปรับตัวสูการพัฒนา ผลิตภณัฑประมงแปรรูปพ้ืนท่ี
กลุมจังหวัดภาคใตอาวไทย 

10.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

10 โครงการยกระดับผาทออีสานสูสากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 
10.1 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภณัฑแฟช่ันดวยการออกแบบเชิงอัตลักษณทางวัฒนธรรมสู

อีสานแฟช่ัน 
8.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

10.2 คาใชจายในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและเช่ือมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ
ผลิตภณัฑจากไหมสูสากล 

18.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

11 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมเพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน 7.1500 2 3 9 - 3 สปอ. 

11.1 คาใชจายในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปดวยนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขัน 

3.0000 2 3 9 - 3 สปอ. 

11.2 คาใชจายในการพัฒนาตอยอดผลติภัณฑดวยงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสู
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 

4.1500 2 3 9 - 3 สปอ. 

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 23.0000 2 8 3 6 3 กรอ. 

12.1 คาใชจายในการสงเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 23.0000 2 8 3 6 3 กรอ. 

13 โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขนั 161.1095 2 - 3 - - กรอ. 
14 โครงการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน (Accreditation) เพ่ือการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
9.5500 2 8 3 6 6 สมอ. 

15 โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
(ครุภัณฑวิทยาศาสตร) 

607.1995 2 8 3 - 6 สมอ. 

16 โครงการศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ 1,004.7237 2 4 3 6 2 สมอ. 
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17 โครงการดําเนินงานศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ 12.0000 2 4 3 6 2 สมอ. 

18 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่ี
มีศักยภาพมุงสูอุตสาหกรรม 4.0 

123.0000 2 4 3 6 6 สศอ. 

18.1 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 75.0000 2 4 5 6 6 สศอ. 

18.2 คาใชจายในการศึกษาแนวทางการยกระดับทักษะแรงงานเพ่ือรองรบัอุตสาหกรรม 4.0 10.0000 2 4 3 6 6 สศอ. 

18.3 คาใชจายในการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิเคราะหเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ 

5.0000 2 4 3 6 6 สศอ. 

18.4 คาใชจายในการพัฒนาตัวช้ีวัดระดบัความสําเร็จของนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ดวยระบบปญญาประดิษฐ 

8.0000 2 4 3 6 6 สศอ. 

18.5 คาใชจายในการพัฒนากระดานแสดงผลลัพธขอมูลอัจฉริยะสําหรบัผูบริหาร (Smart 
Executive Dashboard) 

10.0000 2 4 3 6 6 สศอ. 

18.6 คาใชจายในการขับเคลื่อนองคกรสูระบบดิจิทัล (OIE Digital Transformation) 15.0000 2 4 3 6 6 สศอ. 

19 โครงการพัฒนาฐานขอมลู และการคาดการณเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรม
อนาคต 

93.0000 2 4 3 6 2, 4, 6 สศอ. 

19.1 คาใชจายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  ป 2564 

12.0000 2 4 3 6 2, 4, 6 สศอ. 

19.2 คาใชจายในการบูรณาการขอมลูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมสูความเปนเลิศ 10.0000 2 4 3 6 2, 4, 6 สศอ. 

19.3 คาใชจายในการพัฒนาเครือขายการผลิตอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 20.0000 2 4 3 6 2, 4, 6 สศอ. 

19.4 คาใชจายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) 
เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม 4.0 (ระยะท่ี 3) 

5.0000 2 4 3 6 2, 4, 6 สศอ. 

19.5 คาใชจายในการพัฒนาระบบการจดัการฐานขอมลูขนาดใหญเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม 

15.0000 2 4 3 6 2, 4, 6 สศอ. 
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19.6 คาใชจายในการพัฒนาระบบเพ่ือการวิเคราะหศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
เชิงพ้ืนท่ี (GIS) 

15.0000 2 4 3 6 2, 4, 6 สศอ. 

19.7 คาใชจายในการพัฒนารูปแบบการจัดการฐานขอมูลการผลิตและพัฒนากระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมศักยภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

16.0000 2 4 3 6 2, 4, 6 สศอ. 

20 โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากําลังคนเพ่ือสรางความสามารถในการ
แขงขันภาคอุตสาหกรรม 

64.1000 2 4 3 6 2, 4 สศอ. 

20.1 คาใชจายในการพัฒนาระบบโครงขายยกระดับทักษะบุคลากรแหงชาติ (National 
Reskill Platform : NRP) 

30.0000 2 4 3 6 2 สศอ. 

20.2 คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการและพัฒนากลไกเพ่ือการปรับเปลี่ยน
ภาคอุตสาหกรรมไทยสูการเปนผูนําในอุตสาหกรรม 4.0 

15.5000 2 4 3 6 2 สศอ. 

20.3 คาใชจายในการพัฒนาสมรรถนะการถายทอดงานท่ีมปีระสิทธิผลเพ่ือเสริมศักยภาพ
บุคลากรยุคอุตสาหกรรม 4.0 

3.6000 2 4 3 6 2 สศอ. 

20.4 คาใชจายในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสูความเปนโรงงานอัจฉรยิะ เพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 

15.0000 2 4 3 6 4 สศอ. 

21 โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 858.0000 2 9 3 6 5 กนอ. 

21.1 คาใชจายกอสรางนิคมอุตสาหกรรมฯ ตาก 858.0000 2 9 3 6 5 กนอ. 

22 โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
ระยะท่ี 2 

482.0000 2 9 3 6 5 กนอ. 

22.1 คาใชจายกอสรางนิคมอุตสาหกรรมฯ สงขลา ระยะท่ี 2 
 

482.0000 2 9 3 6 5 กนอ. 
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แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม 

589.6928 
      

1 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม  
(การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 

100.7377 5 18 4 - 4 สปอ. 

1.1 คาใชจายในการสรางและพัฒนาศกัยภาพเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม 21.6720 5 18 4 - 4 สปอ. 
1.2 คาใชจายในการบริหารจัดการลุมนํ้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 25.0000 5 18 4 - 4 สปอ. 

1.3 คาใชจายในการสงเสริมสถานประกอบการมุงสูอุตสาหกรรมคารบอนต่ํา 3.0000 5 18 4 - 4 สปอ. 

1.4 คาใชจายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2.1738 5 18 4 - 4 สปอ. 

1.5 คาใชจายนครศรีธรรมราชสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 0.4360 5 18 4 - 4 สปอ. 

1.6 คาใชจายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา 3.9559 5 18 4 - 4 สปอ. 
1.7 คาใชจายในการดําเนินงานศูนย Eco Center 2.5000 5 18 4 - 4 สปอ. 

1.8 คาใชจายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแกน 42.0000 5 18 4 - 4 สปอ. 

2 โครงการพัฒนาและใชนวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 252.7051 5 18 4 7 4 กรอ. 

3 โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 37.0000 5 18 3 7 4 กรอ. 

3.1 คาใชจายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 37.0000 5 18 3 7 4 กรอ. 

4 โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสู
เมืองสิ่งแวดลอมท่ีย่ังยืน 

85.0000 5 18 3 7 4 กรอ. 

4.1 คาใชจายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

85.0000 5 18 3 7 4 กรอ. 
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5 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

81.5000 5 18 4 7 4 กพร. 

5.1 คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรไีซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเปน
ทรัพยากรทดแทนดานแรและโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) 

22.5000 5 18 4 7 4 กพร. 

5.2 คาใชจายในการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

42.0000 5 18 4 7 4 กพร. 

5.3 คาใชจายในการดําเนินการเชิงรุกแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการดูแลสังคม
และสิ่งแวดลอม 

17.0000 5 18 4 7 4 กพร. 

6 โครงการบริหารจัดการน้ําในขุมเหมืองเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 15.0000 5 18 4 7 - กพร. 

6.1 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในขุมเหมืองเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 15.0000 5 18 4 7 - กพร. 

7 โครงการ Eco Industrial Enhancement 
 

17.7500 5 6 4 7 4 กนอ. 
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แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมี
คุณภาพ 

295.0869 
      

1 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม  
(การเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร) 

36.1822 6 20 6 - 6 สปอ. 

1.1 คาใชจายในการเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร 34.6952 6 20 6 - 6 สปอ.  
(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู 

ดานกฎหมายเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะในองคกร 
0.5000 6 20 6 - 6 สปอ. 

 
(2) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ดานการเงิน การคลัง ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
0.5000 6 20 6 - 6 สปอ. 

 
(3) คาใชจายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสีย่งกับควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
0.5000 6 20 6 - 6 สปอ. 

 
(4) คาใชจายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4.0 ดานกําลังคนของกระทรวง

อุตสาหกรรม 
33.1952 6 20 6 - 6 สปอ. 

1.2 คาใชจายในการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 1.4000 6 20 6 - 6 สปอ. 
1.3 คาใชจายในการเสริมสรางระบบและสมรรถนะตรวจสอบภายใน 0.6000 6 20 6 - 6 สปอ. 

1.4 คาใชจายในการเฝาระวังแผนรับมอืสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของ สปอ. 

0.3000 6 20 6 - 6 สปอ. 

1.5 คาใชจายการเสริมสรางความสมัพันธอันดีในการปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
กับสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรม 

0.2500 6 20 6 - 6 สปอ. 

1.6 คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพผูบริหารในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ดานการเงินและการคลังของ สอจ. 

1.2370 6 20 6 - 6 สปอ. 
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2 โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  13.9140 6 21 6 11 6 สปอ. 

2.1 คาใชจายในการปลูกฝงวิธีคิด สรางจิตสํานึกใหมีความซื่อสตัยสจุริต 6.3240 6 21 6 11 6 สปอ. 
2.2 คาใชจายในการปองกันการทุจริตเชิงรุก 7.5900 6 21 6 11 6 สปอ. 

3 การบูรณาการจัดการขอมูล (Big Data) และยกระดับการใหบริการของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

130.3666 6 20 6 2 6 สปอ. 

3.1 การเชาใชงานวงจรเครือขายสื่อสารความเร็วสูง ระบบอินเทอรเน็ต ระบบอินทราเน็ต 
สปอ. หนวยงานระดับกรม สาขาในภูมิภาค สถาบันเครือขาย  

37.0000 6 - 6 2 6 สปอ. 

3.2 การเชาบริการระบบ Cloud Computing เพ่ือ สนับสนุนการปฏิบัติงานและใหบริการ
ขอมูลประชาชนและผูประกอบการ 

- 6 20 6 2 6 สปอ. 

3.3 การบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ อุปกรณตอพวงในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 

12.0000 6 20 6 2 6 สปอ. 

3.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ศูนยขอมูลกลาง  

15.0000 6 20 6 2 6 สปอ. 

3.5 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบโทรศัพทสื่อสารผานระบบเครือขาย 
VoIP – Voice Over IP หรือ “VoIP Gateway” 

- 6 20 6 2 6 สปอ. 

3.6 ครุภณัฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 14.4870 6 20 6 2 6 สปอ. 

3.7 โครงการพัฒนาเว็บไซตกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด 

- 6 20 6 2 6 สปอ. 

3.8 โครงการจดัทํานโยบายดานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 
Security) ภาคอุตสาหกรรม 

- 6 20 7 9 6 สปอ. 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 131



ท่ี แผนปฏิบัติราชการ-โครงการ-ผลผลิต-คาใชจาย 

งบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 
(ลานบาท) 

ความสอดคลอง 

หนวยงาน ยุทธฯ
ชาติ 

แผน
แมบท 

แผนฯ 
12 

แผน
ปฏิรูป 

นโยบาย
การจัดทํา
คําขอ 64 

3.9 โครงการจดัทํานโยบายดานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 
Security) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

- 6 1 7 9 6 สปอ. 

3.10 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร  
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบโครงการระดับกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

9.9246 6 7 6 2 6 สปอ. 

3.11 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารองคกรสูระบบดจิิทัล 16.0000 6 20 6 2 6 สปอ. 

3.12 คาใชจายในการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือเขาสูการเปนองคกรดิจิทัล 25.9550 6 20 6 2 6 สปอ. 
3.13 การจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลของสาํนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Data 

Governance for Government) 
- 6 20 6 2 6 สปอ. 

4 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขนัของวิสาหกิจไทย 

54.3357 6 8 3 - 3 กสอ. 

5 โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลดานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เพ่ือ
สงเสริมบริการและประสิทธภิาพภาครัฐ 

25.2200 6 20 6 2 5 กพร. 

6 โครงการพัฒนาระบบราชการของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร - 6 20 6 2 5 กพร. 

7 การกําหนด รับรอง และสงเสริมพัฒนาดานการมาตรฐาน 6.864 6 20 6 - 6 สมอ. 

7.1 คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรดานการมาตรฐานรองรับการเขาสู Thailand 4.0 6.8640 6 20 6 - 6 สมอ. 

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน 

28.2044 6 - 3 2, 6 6 สมอ. 

8.1 คาครุภณัฑคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขาย 28.2044 6 - 3 2, 6 6 สมอ. 
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