




คํานํา 

 
  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีพันธกิจในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและ
มาตรการตางๆ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยกํากับ ดูแล สงเสริม 
พัฒนาศักยภาพทางการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการเพ่ิมผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมของ
อุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันได และอยูรวมกับสังคมและชุมชนไดอยางยั่งยืน ประกอบกับการบูรณาการ
ดําเนินงานหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในการสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
  เพ่ือใหทิศทางการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลองตามกรอบแนวคิดแผนและนโยบาย
ในระดับตางๆ ตลอดจนสอดคลองกับสถานการณและบริบทของประเทศ รวมถึงการวิเคราะหปจจัยท้ังท่ีเปน
โอกาสและอุปสรรคตอการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือนําไปกําหนดทิศทางและ
แนวทางการดําเนินงานไดอยางครบถวน 
  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและมาตรการตางๆ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทย 
สูอุตสาหกรรม 4.0 โดยภาคสวนท่ีเก่ียวของจะสามารถนําแผนฉบับนี้ ไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการทํางานตอไป 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของสํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง 
และหนวยงานสวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ท้ังนโยบายระดับประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนการปฏิรูปประเทศแผนความม่ันคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม และมุงไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริงและสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบดวย
การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดออนขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห
ดังกลาวจึงนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ในแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการพัฒนานโยบาย 
การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ การกํากับดูแลและสงเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานควบคูกับการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม ตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีขาดไมไดคือการพัฒนาองคกรและบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยมีการประมาณการ
วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1,987.8095 ลานบาท มีขอบเขต ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.5 ภายในป 2565” 

พันธกิจ 
1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0

(Industry 4.0) 
2. กํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
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3. เพ่ิมผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเปาหมาย 
4. ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันและอยูรวมกับสังคมและชุมชนได 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
เรื่องท่ี 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ือผลักดันนโยบายและแผนระดับตางๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการท่ีผูบริหารและผูเก่ียวของสามารถนําไปใชประโยชนในการกํากับการปฏิบัติงานและทบทวน
แผนขององคกรตอไป โดยมีการประมาณการวงเงินงบประมาณ จํานวน 195.7509 ลานบาท และมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

1. ผลักดันนโยบายและแผนระดับตางๆ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากลไกดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเชิงยุทธศาสตร 
3. สรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาท่ีเก่ียวของ 

เรื่องท่ี 2 การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันใหกับผูประกอบการ โดยมีการประมาณการวงเงินงบประมาณ จํานวน 1,064.1770 ลานบาท และ
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. อํานวยความสะดวกในดานการลงทุนและการประกอบกิจการ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ
การแขงขันใหแกผูประกอบการในภูมิภาค 

2. บูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 
3. บูรณาการการจัดการผังเมืองในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 

เรื่องท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและส่ิงแวดลอม 
เพ่ือกํากับดูแลสถานประกอบการใหดําเนินการตามกฎหมายและสงเสริมใหอุตสาหกรรมเปน

มิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอมโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี โดยมีการประมาณ
การวงเงินงบประมาณ จํานวน 210.0068 ลานบาท และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบกลไกในการกํากับ ดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยาง
เครงครัด 

2. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

3. พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถ่ิน
และชุมชน 

4. เชื่อมโยงและเสริมสรางความเขาใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและทองถ่ิน 
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เรื่องท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการและสรางความพรอมของบุคลากรใหสามารถบริการผูมีสวนได

สวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมีการประมาณการวงเงินงบประมาณ จํานวน 517.8748 
ลานบาท และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู 
2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมสําหรับการบริหาร และการบริการได

อยางถูกตองและรวดเร็ว 
4. สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการ 
5. สรางภาพลักษณท่ีดีในการใหบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

-------------------------------------------- 
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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 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
2.4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีพันธกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดาน

การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก การขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) การกํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรมไทย และเพ่ิมผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยกําหนดวิสัยทัศน
ขององคกร เพ่ือใหสอดคลองกับการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไดแก “ภาคอุตสาหกรรมมี
ผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.5 ภายในป 2564” โดยมีแผนปฏิบัติราชการท่ีสามารถสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานดังกลาว ในเรื่องการผลักดันและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงเปนการขับเคลื่อนความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายและแผน ทําใหโครงการตาม
ยุทธศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณ และหนวยงานสามารถดําเนินการตามแผน และแผนปฏิบัติราชการ 
เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพธุรกิจสงผลให TFP อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน มูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน ธุรกิจอุตสาหกรรม
มีศักยภาพสูงข้ึนและผลประกอบการดีข้ึน ผูประกอบการมีความเชื่อม่ันในการลงทุนเพ่ิมข้ึน โดยมีแผนงานท่ี
เก่ียวของ ไดแก แผนงานเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การเสริมสรางศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค เปนตน โดยมีแนวทางในการอํานวยความ
สะดวกในดานการลงทุนการประกอบกิจการ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันใหแกผูประกอบการในภูมิภาค บูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรมบูรณา
การการจัดการผังเมืองในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม
เปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 

2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) เปาหมาย 

1.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
1.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวน

เขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร 
2.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
2.2 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ไดแก การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในดานการลงทุนและการประกอบกิจการ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ
ผูประกอบการ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสราง
สังคมคุณภาพ มุงเนนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานราก การเขาถึงฐานทรัพยากร การวิจัยทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการตลอดหวงโซคุณคา และเพ่ิมชองทางการตลาด 
การสรางเครือขายผูประกอบการ การสงเสริมการผลิตแปรรูปสินคาใหมีเอกลักษณ การพัฒนากําลังแรงงานใน
พ้ืนท่ี เนนการสงเสริมการยกระดับทักษะของผูประกอบการ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเอง
และการพ่ึงพากันเอง โดยมีแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ) ท่ีมุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในแตละพ้ืนท่ี 

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 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือกํากับดูแลสถานประกอบการให
ดําเนินการตามกฎหมาย และสงเสริมใหอุตสาหกรรมเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี มุงเนนการพัฒนาระบบกลไกในการกํากับ ดูแลภาคอุตสาหกรรมให
ดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีสวนรวมของ
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ทองถ่ินและชุมชน และเชื่อมโยงและเสริมสรางความเขาใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและทองถ่ิน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแล และสงเสริมการประกอบการเหมืองแร ใหเปนไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอสังคม สงผลใหเกิดการยกระดับสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมสีเขียว เสริมสรางศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การ
จัดทําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว (Green GDP) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) พัฒนา
แนวทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(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 
2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี

ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการและสรางความ
พรอมของบุคลากรใหสามารถบริการผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมสําหรับการบริหารและการบริการไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว สงเสริมจริยธรรมธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือใหเกิดการสรางภาพลักษณท่ีดีในการใหบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
ในการใหบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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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) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรอยละ 2.2 

(1.2) แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ 

• แนวทางการพัฒนา  
1) สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เชน ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหาร
ชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เปนตน และสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม
ท้ังระบบอยางครบวงจร 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดท้ังหวงโซมูลคา และ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล 
เทคโนโลยีชีวภาพดานการแพทยและสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการท่ีเก่ียวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัส
เตอรอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนท่ีเหมาะสม 

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 
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• เปาหมายของแผนยอย 
1) อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
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 

• 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 
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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 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
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 เพ่ือ
เตรียมความพรอมและถายทอดองคความรูใหแกผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของใหสามารถปรับตัว
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผูประกอบการไปใช
ประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ชิ้นสวนระบบรางพรอมท้ังสงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางยานยนตไฟฟาในอาเซียนในอนาคต 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ประเทศไทยเปนศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค

โดยเฉพาะอากาศยานรุนใหม 
2) ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสวนอากาศยานสูงข้ึน (Tier) 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) สวนแบงการตลาดของจํานวนอากาศยานท่ีเขาซอมในภาคพ้ืนเอเชยีแปซิฟก 

เฉลี่ยรอยละ 1 
2) จํานวนผูประกอบการผลิตชิ้นสวนอากาศยานระดับ Tier 4 

(1.6) แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอด

หวงโซมูลคา โดยใหมีกลไกการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาและมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงตั้งแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา และจัดใหมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
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2) กําหนดใหมีการทําการคาดการณเทคโนโลยีในอนาคต ท้ังในภาพรวม
และรายสาขาสําหรับการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให
เขากับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และเปนแนวทางในการวางแผนการทํางานของท้ัง
ภาครัฐและภาคธุรกิจ 

3) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการใหตอบสนองความตองการของแตละสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการ และจัดใหมีแผนพัฒนากําลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ ท้ังแรงงานในประเทศท่ี
เปนแรงงานฝมือ ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ และแรงงานตางดาว ตลอดจนสงเสริมการนําเขาบุคลากรท่ีขาด
แคลนจากตางประเทศหรือบุคลากรท่ีมีทักษะในอุตสาหกรรมใหม 

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 
(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 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง 

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

• เปาหมาย 1 : ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

• เปาหมาย 2 : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม ในประเทศสาขาเกษตร 

ขยายตัว เฉลี่ยรอยละ 3.8 
2) อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 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 และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณพ้ืน
ถ่ิน ตลอดจนใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพ้ืนท่ีในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน เชน การทองเท่ียวและ
บริการ และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินในระดับประเทศ และเพ่ือการสงออกไปยังตลาดโลก 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน มีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัว ของมูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ขยายตัว 

เฉลี่ยรอยละ 3 
(3.3) แผนยอย เกษตรปลอดภัย 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถ่ิน รวมถึงผูประกอบการ ให

สามารถผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ท้ังมาตรฐานท่ีเปนข้ันพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติท่ีดีทาง
การเกษตร และพัฒนาตอยอดไปจนถึงมาตรฐานข้ันสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจน สงเสริมการ
วิจัยพัฒนาสินคา พรอมท้ังดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภคและการคา
ระดับสากล 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยขยายตัว เฉลี่ย

รอยละ 3 
(3.4) แผนยอย เกษตรชีวภาพ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตร

และผลิตภัณฑจากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทําเกษตรกรรมยัง่ยืน 
ซ่ึงเปนระบบการผลิตท่ีคํานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใชประโยชนและ 
ตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรม
และพลังงานท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
ของสภาพแวดลอมในแตละพ้ืนท่ี มุงแปรรูปเพ่ือปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภท
โภชนาเภสัช ผลิตภัณฑประเภทเวชสําอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตวัของมูลคาของสินคาเกษตรชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3 

(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 และยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภณัฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกสินคา 

4) สงเสริมการสรางตราสินคา และขยายชองทางการตลาดดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางเครื่องหมายทางการคาและการปกปองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12



• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ ขยายตัว

เฉลี่ยรอยละ 3 
(4) ประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว 

(4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย 1 : ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• เปาหมาย 2 : รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 

• เปาหมาย 3 : ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศ
ไทยดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
1) สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน รอยละ 22 
2) อัตราสวนรายไดจากการทองเท่ียวของเมืองหลักและเมืองรอง สัดสวน 80:20 
3) อันดับความสามารถทาง การแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศ

ไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยูในอันดับท่ี 1 ใน 30 
 
 

(4.2) แผนยอย การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทาง

วัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก 
โบราณสถาน เมืองเกา ยานการคา วิถีชีวิตลุมน้ํา 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
นวัตกรรม การสงเสริมการลงทุน การสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนา
ระบบฐานขอมูล การสงเสริมการตลาด และการสรางเรื่องราวเพ่ือบอกเลานักทองเท่ียว เปนตน 

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

• เปาหมายของแผนยอย 
1) รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
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1) อัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10 

(4.3) แผนยอย การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สรางสรรคการทองเท่ียวเชิงสุขภาพรูปแบบใหมบนพ้ืนฐานของทรัพยากร

ท่ีมีศักยภาพ ในการบําบัด ฟนฟู รักษาสุขภาพ โดยใชความคิดสรางสรรคนวัตกรรม และเอกลักษณความเปนไทย 
ในการใหบริการ พรอมท้ังสรางความหลากหลายของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ในระดบั
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 เกิดศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

• 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 มี
ความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 
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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 
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
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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) 
(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 
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2) ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
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 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) คาความเขมขนการใชพลังงาน 7.40 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท 

(6.4) แผนยอย โครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบนิเวศ ท้ังในสวนโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

ศูนยขอมูลขนาดใหญท่ีไดมาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแหลงบมเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหง
อนาคตสําหรับกิจการท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงท้ังภายในประเทศและจากตางประเทศ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ตมากข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
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

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17



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
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) สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึงแหลง

เงินทุนท่ีเปนนวัตกรรมรูปแบบใหมๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและนาเชื่อถือท้ังในและ
ตางประเทศ พรอมท้ังพัฒนาสภาพแวดลอมและกฎหมายท่ีเอ้ือตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหมๆ และบูรณา
การ การดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงินของประเทศ 

2) พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนอง
ความตองการ ท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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3) สนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวยตนทุนท่ี
เหมาะสม โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพ่ิมความสะดวกในการเขาถึงบริการทางการเงิน สงเสริมการใช
บริการทางการเงินและระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และบริการทางการเงินท่ีเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม ตลอดจนการใหความรูในการเขาถึงบริการทางการเงินและสรางวินัยทางการเงินของทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) สินเชื่อธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึน  
2) มูลคาการระดมทุนผานตลาด ทุนของกิจการท่ีเริ่มตั้งตนและ วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญ ขยายตัวรอยละ 10 
2) อัตรามูลคาการระดมทุนผานตลาดทุนของกิจการท่ีเริ่มตั้งตนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขยายตัวรอยละ 10 
 

(7.4) แผนยอย การสรางโอกาสเขาถึงตลาด 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนผูประกอบการใหมีสินคาและบริการท่ีมีอัตลักษณและตรา

สินคาท่ีเดนชัด ใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาดนําท่ีคํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดท่ีมี
มูลคาสูง พรอมท้ังพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความแตกตาง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงตลาดตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดตางประเทศ 

2) สรางและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม รวมท้ังตลาดสินคาสําหรับกลุมเฉพาะ เชน สินคาอุตสาหกรรมสรางสรรค 
สินคาเกษตรอินทรีย สินคาสําหรับกลุมผูสูงอายุ เปนตน 

3) สงเสริมผูประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ในการขยายชองทางการตลาดผานการใชสื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอรเน็ต โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการเขาถึงและขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนยกระจายสินคาท่ีมีมาตรฐานใน
ทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนการกระจายสินคาโดยประสานความรวมมือ กับภาคเอกชน 

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

• เปาหมายของแผนยอย 
1) มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเพ่ิมข้ึน 
2) ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 
3) การขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมข้ึน 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) การขยายตัวของมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม เพ่ิมข้ึน 1 เทา 
2) อันดับความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศโดย IMD 

อันดับท่ี 1 ใน 5 
3) สัดสวนการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอการสงออก

รวมของประเทศ ไมต่ํากวารอยละ 25 
 

(7.5) แผนยอย การสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจผูประกอบการและ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลในการสรางโอกาส

ใหภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลเก่ียวกับองคความรู สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพยสินทางปญญา 
การตลาดและนวัตกรรม ใหสามารถดําเนินการประมวลผลขอมูลขนาดใหญท่ีมีความซับซอน ซ่ึงรวมถึงการประมวล
ผลบนกลุมเมฆ ใหเปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลและองคความรู ท่ีเปนปจจุบัน บูรณาการ และตอเนื่อง ให
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ท่ีจาเปนตอการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนตอยอดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาสินคาและบริการ
ของวิสาหกิจประเภทตางๆ 

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 ท้ังยังเปนการเชื่อมตอ
ธุรกิจระหวางกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลางขนาดยอม หรือธุรกิจตั้งตนใหม 

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
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มากข้ึน สามารถสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความตองการเฉพาะ
ของผูซ้ือกําหนด อันจะทําใหสินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือ
ตลาดเฉพาะกลุม 

6) พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา ใหทันตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวตักรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา รวมท้ังมาตรการกีดกัน 
ทางการคารูปแบบใหมๆ เพ่ือใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือท่ีพรอมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลไก
เชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม และสรางความตระหนักรูของภาครัฐ
และเอกชนถึงผลกระทบและความทาทายจากความเสี่ยงท้ังจากปจจัยดานวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสราง 
เพ่ือใหสามารถปรับตัวไดทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจและผูประกอบการดานการ

สนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีตอวิสาหกิจและผูประกอบการดานการ

สนับสนุนและความสอดคลองของนโยบาย อันดับท่ี 15 
 

(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) พัฒนาสนามบินอูตะเภาเปนสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก และเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับสินคาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทาเรือแหลมฉบัง 
ทาเรือมาบตาพุด และทาเรือสัตหีบ ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

2) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ รวมท้ังเขตสงเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงใหสามารถสราง
เทคโนโลยีไดดวยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทย
อยางเปนรูปธรรม 
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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 

(8.3) แผนยอย การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาศูนยกลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต รวมถึง

ผลิตภัณฑทางทะเล เชน การพัฒนาการเพาะพันธุและการเลี้ยงกุงมังกร กุงทะเล และหอยมุก โดยยกระดับ
เกษตรกรรายยอย ใหมีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมตอยอดจากการ
ผลิตน้ํามันปาลมในพ้ืนท่ีใหเปนสินคาท่ีมีมูลคาสูง 

3) รักษาและเผยแพรวัฒนธรรมพ้ืนบานและพัฒนาแหลงทองเท่ียวชั้นนํา
แหงใหมกับแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝงทะเลอาวไทย เชื่อมโยงฝงอันดามัน และพัฒนาเปนพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจใหม ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวคุณภาพ 

4) พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตใหเปนเมืองนาอยูและเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคลองกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 
2) การลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตเพ่ิมข้ึน 
3) เมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนา

อยูมากข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

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

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

• แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ โดยใหสิทธิประโยชนท้ังทางดานภาษีและมิใชภาษีเพ่ือจูงใจใหเกิดการลงทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพของศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการใหมีอํานาจในการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี และ
พัฒนาดานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน 

2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตาม
ศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการคา การลงทุน และการทองเท่ียว และเปนพ้ืนท่ีหลักในการ
ขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนใหมี 
ความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะชวยสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในภาพรวม 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษ โดยศึกษากฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีมีอยูเพ่ือปรับปรุงและจัดทําขอเสนอกฎหมายและกฎระเบยีบ และจัดทําระบบฐานขอมูล เพ่ือใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม และการสงเสริมการลงทุนรวมระหวางรัฐและเอกชน รวมท้ัง
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมาย และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 
ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) สงเสริมเศรษฐกิจและการสรางงานท่ีสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส และ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของพ้ืนท่ี 

5) พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหเปนเมืองนาอยู
ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนท้ังจากในและตางประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ โดยเนนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองตาม
แนวคิดดานแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบตางๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองท่ีปรับตัว
ไดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเปนเมืองท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานท่ีสามารถสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได โดยในชวงปท่ี 1 – 5 เนนการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองสงขลา ชวงปท่ี 6 – 10 เนน
การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองตาก สระแกว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร และชวงปท่ี 16 – 20 เนนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองนครพนม นราธวิาส และตราด 

6) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือมุงเนนใหเกิดการพัฒนาควบคูกับการรักษาสภาพแวดลอม และพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 

7) เสริมสรางความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ผลักดันใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการผลิต 

8) สนับสนุนใหประชาชนและภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ี 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนเพ่ิมข้ึน 
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2) การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 
3) เมืองในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนเมือง

นาอยูมากข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน ขยายตัวรอยละ 3.0 ตอป 
2) มูลคาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10,000 ลานบาท 
3) 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 
1) เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย เพ่ือ

ยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ท้ังทางดาน
เทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตางๆ ท่ีสอดคลองและจําเปนตอการ
ยกระดับเปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับองคความรูท่ีสรางข้ึนใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของ
ชุมชน ท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
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 
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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 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกิจฐานรากของมูลคาสินคา OTOP 

อยางนอย เฉลี่ยรอยละ 30 ของปฐาน 
(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 การ
ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ 
วิธีการ ท่ีสอดคลอง กับมาตรฐานสากล โดยการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใช
กฎหมาย เพ่ือกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสงูข้ึน  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 50 คะแนน 
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(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 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการจดัการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
ทางอุตสาหกรรมแบบปลอยคารบอนต่ํา ลดการเกิดของเสีย เปนตน 

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

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังานและขนสง

สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสียลดลง อยางนอยรอยละ 12 จาก
กรณีปกต ิ

(10.4) แผนยอย การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสารเคมีใน 
ภาคเกษตร ท้ังระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

• แนวทางการพัฒนา 
1) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให

เปนไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กําหนดเปาหมายและแนวทาง 
การดําเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม  
โดยใหความสําคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด การบริหารจัดการ
ควบคุมมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟนฟู สถานท่ีกําจัดขยะใหดําเนินการ
ถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ออกประกาศสถานท่ีกําจัดขยะเปนแหลงกําหนดมลพิษ กําหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยสงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนดาน
การจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมท้ังมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสมาบังคับใช สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีศักยภาพดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบ
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ศูนยรวม การวางระบบการจัดการของเสียท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบาง
ประเภทท่ีคาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการขยะ จากการกอสรางและการรื้อถอนสิ่งกอสราง การสราง
กระบวนการรับรูใหกับประชาชนเก่ียวกับปญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายท่ีไมถูกตอง พรอมท้ัง
ทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศท้ังระบบ ซ่ึงรวมถึงผูเก่ียวของในทุกภาคสวนตั้งแต
ผูผลิต ผูนําเขา ผูบริการ ผูบริโภค ผูกําจัด และหนวยงานกํากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 
บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 

 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค

การเกษตรและการอุตสําหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) 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 
(11.2) แผนยอย การพัฒนาบริการประชาชน 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการ

ประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมท้ังอํานวยความ
สะดวกทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอนการออกใบอนุญาตตางๆ การ
ใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

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 
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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 และเปาหมายรวมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว สอดคลองกับสถานการณและ 
ความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกัน เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาในทุกๆ มิติอยางยั่งยืน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) หนวยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) รอยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

แผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
11.4) แผนยอย การปรับสมดุลภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุนสวน 
การพัฒนาในการดําเนินภารกิจท่ีสําคัญระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และการ
สนับสนุนใหภาคีการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มารวมดําเนินการในบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตางๆ โดยจัดใหมีการตรวจสอบความซํ้าซอน การวิเคราะหและทบทวนภารกิจ
ของภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือกําหนดภารกิจหลักท่ีใหภาครัฐดําเนินการ อาทิ การ
กําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกําหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐท่ีสาํคัญ สามารถตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐไดอยางเหมาะสม การกํากับดูแลการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ การกํากับการใหบริการสาธารณะใหเปนไป
ตามมาตรฐานและมีการคํานึงถึงความม่ันคงของมนุษยและรัฐ และจัดใหมีการยุบเลิกภารกิจท่ีไมจําเปน รวมท้ังเขา
มาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะท่ีสรางคุณคารวมกันระหวางทุกภาคสวน การถายโอนภารกิจใหภาค
สวนอ่ืนรับไปดําเนินการ เชน การจางเหมาบริการ และการทํางานแบบจัดบริการรวม เปนตน พรอมท้ังจัดใหมีการ
เตรียมความพรอมหรือการสนับสนุนภาคสวนตางๆ ในการรวมดําเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไก
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ภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบการ รวมท้ังการกําหนดกฎระเบียบท่ีไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) เปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) ระดับความสําเร็จการเปดใหภาคสวนอ่ืนเขามาดําเนินการบริการสาธารณะ 

ไมนอยกวารอยละ 20 
11.5) แผนยอย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกร

ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนําวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทํางานและขอมูลระหวาง
องคกร ท้ังภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลท่ีภาครัฐสามารถใชรวมกัน 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน
และขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเพ่ือใหภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูประกอบการสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

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) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงไดในทุก
มิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซํ้าซอนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลีย่นบทบาท ภารกิจ โครงสราง
องคการ ระบบการบริหารงาน รวมท้ังวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสมตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนน
ทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน ท้ังนี้ เพ่ือมุงไปสูความเปนองคการท่ีมี
ขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเปน
สํานักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญเพ่ือวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทํางานในเชิงรุก สามารถ
นําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทํางาน 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) สัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย ไมนอยกวา

รอยละ 90 
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 สามารถทาหนาท่ีความเปน
พลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2) สงเสริมการปฏบิัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง  
เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุน  
ใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

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 ซ่ึง
รวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจางและการดําเนินการ
ภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน การต่ืนตัวและเพ่ิมขีด
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ความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันและม่ันใจใหกับ ผูใหเบาะแส 

• เปาหมายของแผนยอย 
1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
1) รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 80 (85 

คะแนนข้ึนไป) 
2) จํานวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงรอยละ 10 
3) จํานวนคดีทุจริตรายหนวยงาน 

- จํานวนขอรองเรียนเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง
รอยละ 10 

- จํานวนขอรองเรียนเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีถูกชี้มูลวากระทําการทุจริต 
ลดลงรอยละ 10 

13) ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(13.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย 1 : ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี 
และดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 

• เปาหมายท่ี 2 : มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
1) การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30 
2) สัดสวนมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวม

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

• แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกตใชนวัตกรรมในภาคการเกษตรเปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ
หลากหลายของผลผลิต รวมท้ังเพ่ือยกระดับรายได ลดรายจายและลดปจจัยเสี่ยงในการทําการเกษตรใหกับ
เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ 
การพัฒนาสายพันธุพืชและสัตว การลดตนทุนแรงงานและปจจัยการผลิต การพยากรณอากาศและวิเคราะหปจจัย
เสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกตใชนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความ
ม่ันคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุนยนตและระบบ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31



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 โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ 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 
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หัวขอยอย 3.5 การปฏิรูปหนวยงาน ขับเคล่ือน ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body) 

 
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

สิ่งแวดลอมเพ่ือจูงใจใหโรงงานจัดการมลพิษท่ีตนทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ประเด็นยอยท่ี 1.8 ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดย

เพ่ิมขอกําหนดดานการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยอยท่ี 1.9 ลด/เลิกการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตรท่ีสงผล

กระทบตอสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยอยท่ี 1.10 ขยายบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

ภาคเอกชนในการจัดการการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตรต้ังแตตนทางถึงปลายทาง 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง ควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 

ประเด็นยอยท่ี 2.3 จัดทําทําเนียบการปลอยและการเคลื่อนยาย
มลพิษและเปดเผยขอมูลตอสาธารณะอยางโปรงใส 

ประเด็นยอยท่ี 2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษท่ี
เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟารม) : มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

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  

(6) เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ  
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาท
นําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
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2) เปาหมายรวม 
(1) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึง และเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  

(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต
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 ฐาน
ภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทัน
กับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(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  
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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  
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  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 37



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  

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 ปศุ
สัตว 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  
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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
เทคโนโลยีขั ้นกาวหนามากขึ้น และ (2) กลุมอุตสาหกรรมอนาคตท่ีใชโอกาสจากบริบทใหมๆ ของโลก ซ่ึง
อุตสาหกรรมท้ังสองกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกตางกัน 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  
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3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 3.1) สงเสริมการสรางรายไดจากการกีฬา 3.2) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการกีฬาเพ่ือให
เกิดความเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ  

 
 

2.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน  
1) สงเสริมการทําตลาดเชิงรุก  
2) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล  
3) สนับสนุนผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
4) ส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดย (1) สราง

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

5) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศและการ
ลงทุนของคนไทยในตางประเทศ  

6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปน
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 
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(5.2) แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปน ดังนี้ (1) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปา (2) อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (4) ปกปองทรัพยากรทาง
ทะเลและปองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝง (5) วางแผนบรหิารจัดการทรัพยากรแร 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ 

ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมืองสี
เขียว เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ (1) เรงรัดแกไขปญหาการ
จัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําวิกฤตและลุมน้ํา
สําคัญอยางครบวงจร (3) แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต (4) ปรับปรุงกฎหมาย
และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ดังนี ้ (1) 
สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (2) สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (3) สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (4) สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 

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  
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(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  

- 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 จํานวนหนวยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทาง ไซเบอร 

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 47 เปนมากกวารอยละ 80 ในป 2564 
(7.2) แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
1.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ

อุปทานใหไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน โดย 
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1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใน
ภาคอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล  

2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการเกษตร 
3) พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Providers : 

LSPs) ใหสามารถแขงขันได  
4) สงเสริมใหมีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิ

สติกสและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมดานโลจิสติกส  
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
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 
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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 
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 
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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 
 แผนปฏิบัติการดานดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 โดย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

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 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

3.1 ภาพรวม 
3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ 

“ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.5 ภายในป 2565” 
3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ 

1) ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 
4.0 (Industry 4.0) 

2) กํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 
3) เพ่ิมผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเปาหมาย 
4) ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันและอยูรวมกับสังคมและชุมชนได 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

1) เปาหมาย 
เพ่ือผลักดันนโยบายและแผนระดับตางๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการท่ีผูบริหารและผูเก่ียวของสามารถนําไปใชประโยชนในการกํากับการปฏิบัติงานและทบทวน
แผนขององคกรตอไป 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 
ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ หนวยงาน 
2563 2564 2565 

1. รอยละความสาํเรจ็ของการ
ดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัตริาชการ 

รอยละ 90 
(ป 2561) 

80 80 80 กตร. 

2. รอยละจํานวนโครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจําปท่ีไดรบั
การจัดสรรงบประมาณ 

รอยละ 80 
(ป 2561) 

75 80 80 กยผ. 

3. รอยละจํานวนโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุม
จังหวัดท่ีผูบริหารระดับจังหวัดให
ความเห็นชอบและบรรจุไวใน
ยุทธศาสตรจังหวัดหรือกลุมจังหวัด 
เทียบกับโครงการท่ีนําเสนอในแผน
ท้ังหมด 

รอยละ 67 
(ป 2561) 

60 60 60 สอจ. 
กยผ. 
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ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ หนวยงาน 
2563 2564 2565 

4. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
สนับสนุนความรวมมือดาน
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

รอยละ - 70 70 70 สทอ. 
กยผ. 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) ผลักดันนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2) พัฒนากลไกดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเชิงยุทธศาสตร 
3.3) สรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาท่ีเก่ียวของ 

4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
4.1) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (การขับเคลื่อน

นโยบายและยทุธศาสตร) 
(1) คาใชจายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร 
(2) คาใชจายในขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 
1) เปาหมาย 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับผูประกอบการ 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 
ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ หนวยงาน 
2563 2564 2565 

1. มูลคาการลงทุนของโรงงาน
อุตสาหกรรมในสวนภูมภิาคท่ี
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 
(ป 2559-
2561) 

5 5 5 สอจ. 

2. จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับบริการ
ดานสงเสริมอุตสาหกรรม 

ราย 67,819 
(ป 2561) 

45,762 48,000 50,400 สอจ. 
กตร. 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) อํานวยความสะดวกในดานการลงทุนการประกอบกิจการ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการในภูมิภาค 
3.2) บูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 
3.3) บูรณาการการจัดการผังเมืองในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
3.4) พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
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4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
4.1) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม  

(การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม) 
(1) เงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกองคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย 
(2) คาใชจายการดําเนินงานตามขอตกลงการเปนสมาชิกองคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย 
(3) คาใชจายรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

4.2) โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนภมิูภาค (การพัฒนาอุตสาหกรรมในสวน
ภูมิภาค) 

(1) คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
(2) คาใชจายในการจัดทําขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระดับจังหวัด โดยการบูรณาการขอมูลอุตสาหกรรม 
(3) คาใชจายในการจัดทําตัวชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือการขยายผลสูโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
(BCG) Economy) 

(4) คาใชจายในการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพ่ือสรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน 

(5) คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมและวิสากิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก 

(6) คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(7) คาใชจายในการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัรฑชุมชนท่ีไดรับการับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จังหวัดบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(8) คาใชจายในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงในพ้ืนท่ีภาคใตและภาคใตชายแดน 

4.3) โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรในระดับชุมชน 
(1) คาใชจายโครงการ 1 จังหวัด 1 ชุมชนอุตสาหกรรม One Province One Agro-Industial 

Community (OPOAI-C) 
4.4) โครงการสรางแลพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มตน 

(1) คาใชจายในการพัฒนาหนึ่งจังหวัดหนึ่งสตารทอัพ (One Province One Startup) 
4.5) โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย 

(1) คาใชจายในการสรางมูลคาเพ่ิมกัญชงดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสกัด 
(2) คาใชจายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปดวยนวัตกรรมสู

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
(3) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกาตรและเชื่อมโยงการทองเท่ียวชุมชนเชิง

สรางสรรคในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 
(4) คาใชจายในการสรางและพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร

จังหวัดเพชรบูรณ (Phetchabun Northern Thailand Food Valley) 
(5) คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟสไตลลานนาสูสากล 
(6) คาใชจายในการพัฒนาเพ่ิมมูลคาผาทอมือและเครื่องเงิน 
(7) คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปจังหวัดสุโขทัย 
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4.6) โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมการคา การลงทุน 
(1) คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค และ

บริหารจัดการการตลาดดิจิทัลในสื่อสังคมออนไลน จังหวัดสระบุรี 
4.7) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

(1) คาใชจายในการเสริมสรางผูประกอบการเปน Smart SME 
4.8) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร 

(1) คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมแดง 
(2) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันภาคใตสูโอเลโอเมีคอล 

4.9) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝงและการทําประมง
ทะเลท่ีไดมาตรฐานสากล 

(1) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการผลิตและยกระดับมาตรฐานใน
กลุมผูประกอบการใหมและกลุมปรับตัวสูการพัฒนา ผลิตภัรฑประมงแปรรูปพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคใตอาวไทย 

4.10) โครงการยกระดับผาทออีสานสูสากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(1) คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑแฟชั่นดวยการออกแบบเชิงอัตลักษณทางวัฒนธรรมสู

อีสานแฟชั่น 
(2) คาใชจายในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ

ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล 
4.11) โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมเพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน 

(1) คาใชจายในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปดวยนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขัน 

(2) คาใชจายในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑดวยงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสู
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 
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3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1) เปาหมาย 
เพ่ือกํากับดูแลสถานประกอบการใหดําเนินการตามกฎหมายและสงเสริมใหอุตสาหกรรมเปน

มิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอมโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ หนวยงาน 
2563 2564 2565 

1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

พ้ืนท่ี 8 
(ป 2559) 

18 18 18 สอจ. 

2. เครือขายความรวมมือในการ 
เฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

ราย 2,311 
(ป 2561) 

2,000 2,000 2,000 กผย. 

3. สถานประกอบการไดรับการกํากับ
ดูแลตามกฎหมาย(1) 

ราย 55,198 
(ป 2561) 

44,419 46,600 48,900 สอจ. 
กตร. 

หมายเหตุ (1) จํานวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และจํานวนโรงงาน จําพวก
ที่ 2 และ จําพวกที่ 3 ซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม มีจํานวนลดลง จากการปรับเปล่ียน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม) 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาระบบกลไกในการกํากับ ดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยาง

เครงครัด 
3.2) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดลอม 
3.3) พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถ่ิน

และชุมชน 
3.4) เชื่อมโยงและเสริมสรางความเขาใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและทองถ่ิน 

4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
4.1) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (การสงเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 
(1) คาใชจายในการสรางและพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม 
(2) คาใชจายในการบริหารจัดการลุมน้ําและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
(3) คาใชจายในการสงเสริมสถานประกอบการมุงสูอุตสาหกรรมคารบอนต่ํา 
(4) คาใชจายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(5) คาใชจายนครศรีธรรมราชสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(6) คาใชจายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา 
(7) คาใชจายในการดําเนินงานศูนย Eco Center 
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3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
1) เปาหมาย 

เพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการและสรางความพรอมของบุคลากรใหสามารถบริการผูมีสวนได
สวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 
ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ หนวยงาน 
2563 2564 2565 

1. การพัฒนาระบบ i-industry   
เพ่ือใหบริการประชาชนไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ชุด
ขอมูล 

N/A เชื่อมโยง
ขอมูลกับ
หนวยงาน
ภายนอก
อยางนอย 
2 ชุดขอมูล 

เชื่อมโยง
ขอมูลกับ
หนวยงาน
ภายนอก
อยางนอย 
2 ชุดขอมูล 
(เพ่ิมเติม) 

เชื่อมโยง
ขอมูลกับ
หนวยงาน
ภายนอก
อยางนอย 
2 ชุดขอมูล 
(เพ่ิมเติม) 

ศทส. 

2. รอยละของหนวยงานกระทรวง
อุตสาหกรรมมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 85 คะแนนข้ึนไป 

รอยละ 62.5 
(80 คะแนน

ข้ึนไป) 
(ป 2560) 

80 80 80 ศปท. 

3. รอยละความสาํเรจ็ของแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

รอยละ 94 
(ป 2561) 

75 80 85 กบค. 

4. ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของ
หนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม 

รอยละ 84.32 
(ป 2557) 

85 85 85 กพบ. 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) ปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู 
3.2) บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมสําหรับการบริหาร และการบริการได

อยางถูกตอง และรวดเร็ว 
3.4) สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการ 
3.5) สรางภาพลักษณท่ีดีในการใหบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
4.1) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (การเสริมสราง

สมรรถนะองคกรและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร) 
(1) คาใชจายในการเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากรเพ่ือรองรบัยุทธศาสตร 
(2) คาใชจายการเสริมสรางความสัมพันธอันดีในการปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

กับสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรม 
(3) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพผูบริหารในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดานการเงิน

และการคลังของ สอจ. 
4.2) โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) คาใชจายในการปลูกฝงวิธีคิด สรางจิตสํานึกใหมีความซ่ือสัตยสุจริต 
(2) คาใชจายในการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

4.3) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (การบูรณาการ
จัดการขอมูล (Big Data) และยกระดับการใหบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม) 

(1) การเชาใชงานวงจรเครือขายสื่อสารความเร็วสูง ระบบอินเทอรเน็ต ระบบอินทราเน็ต 
สปอ. หนวยงานระดับกรม สาขาในภูมิภาค สถาบันเครือขาย 

(2) การเชาบริการระบบ Cloud Computing เพ่ือ สนับสนุนการปฏิบัติงานและใหบริการ
ขอมูลประชาชนและผูประกอบการ  

(3) การบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ อุปกรณตอพวงในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
(4) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศูนยขอมูลกลาง 
(5) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบโทรศัพทสื่อสารผานระบบเครือขาย 

VoIP – Voice Over IP หรือ “VoIP Gateway”  
(6) ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
(7) โครงการพัฒนาเว็บไซตกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด  
(8) คาใชจายในการจัดทํานโยบายดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 

Security) ภาคอุตสาหกรรม  
(9) คาใชจายในการจัดทํานโยบายดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 

Security) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
(10) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร การ

กํากับ ติดตามและตรวจสอบโครงการระดับกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(11) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารองคกรสูระบบดิจิทัล 
(12) คาใชจายในการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเขาสูการเปนองคกรดิจิทัล 
(13) การจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Data 

Governance for Government)  
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด 1,987,809,500 บาท 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดของหนวยงาน 
เงินกู 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ตางประเทศ 

1,987,809,500 - - - - 

 

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
1) เรื่อง การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผนดิน 44,263,000 80,460,100 71,027,800 195,750,900 
เงินรายไดของหนวยงาน - - - - 
เงินกูในประเทศ - - - - 
เงินตางในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ  - - - - 

2) เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน 82,422,500 502,589,800 479,164,700 1,064,177,000 
เงินรายไดของหนวยงาน - - - - 
เงินกูในประเทศ - - - - 
เงินตางในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ  - - - - 

3) เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและส่ิงแวดลอม 
แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน 8,531,400 100,737,700 100,737,700 210,006,800 
เงินรายไดของหนวยงาน - - - - 
เงินกูในประเทศ - - - - 
เงินตางในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ  - - - - 
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4) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน 147,825,000 182,762,800 187,287,000 517,874,800 
เงินรายไดของหนวยงาน - - - - 
เงินกูในประเทศ - - - - 
เงินตางในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ  - - - - 

 
 

-------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ก 
วิเคราะหบรบิทที่เก่ียวของ 
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ก. การวิเคราะหบริบทท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
การวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis) 

เปนการประเมินจากจุดแข็งและจุดออนขององคกร ซ่ึงเปนปจจัยภายใน (Internal Factors) และการวิเคราะห
โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก (External Factors) ท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานอุตสาหกรรม  
โดยจากผลการวิเคราะหนี้ นําไปจัดทํา TOWS Metrix เพ่ือหามาตรการท่ีเก่ียวของและแนวทางการดําเนินงาน 
ตอไป 

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

Framework ซ่ึงเปนการวิเคราะหองคกร (สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ใน 7 มิติ ไดแก โครงสราง
องคกร 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. มีโครงขายหนวยงาน สถานท่ีตั้งสํานักงานท่ี

สะดวกตอการใหบริการประชาชนท่ีครอบคลุมทุก
จังหวัด สามารถเชื่อมโยงขอมูลระดับจังหวัดไดท่ัว
ประเทศ 

2. มีโครงสราง และกระบวนการทํางานของ
หนวยงานและกลไกการบริหาร ใหสามารถ
บริหารทรัพยากรของหนวยงานอยางโปรงใส  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. เปนศูนยกลางในการบรหิารยุทธศาสตร
งบประมาณและการติดตามประเมินผลตาม
ภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม 

4. มีสถาบันเครือขายท่ีมีความชานาญในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

1. โครงสรางอัตรากําลัง และโอกาสความกาวหนาใน
หนาท่ีการงานไมเหมาะสม 

2. Strategy (กลยุทธ) 
1. เปนหนวยงานกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมระดับ

กระทรวง และระดับจังหวัด 
 

1. การดําเนินงานในการกํากับอุตสาหกรรมยังไมได
รับความไววางใจจากชุมชน 

2. หนวยงานตางๆ ไมใหความสําคัญกับการวางแผน
และการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 
1. มีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนโยกยาย

งบประมาณ 
 

1. มุมมองภายนอกยังเห็นวาเปนหนวยงานท่ีมีการ
ทํางานท่ีซํ้าซอนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร ซ่ึงขอเท็จจริงยังเปน
ปญหาในทางปฏิบัติ 

2. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก และการ
ประชาสัมพันธแบบมืออาชีพ 

3. ขาดการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับผลลัพธ 
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จุดแข็ง จุดออน 
 4. ยังไมสามารถใชประโยชนจากสถาบันฯ อยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

4. Staff (บุคลากร) 
1. บุคลากรมีพ้ืนฐานการศึกษาดี มีประสบการณ

และรอบรู สามารถบริหารจัดการปญหาเฉพาะ
หนาไดดี 

2. มีการพัฒนาองคความรูข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
ใหบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง 

3. มีบคุลากรและองคความรูท่ีหลากหลาย 

1. ระบบถายทอดองคความรูประสบการณจากรุนสูรุน 
(ระบบบมเพาะ) ยังไมมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรสวนหนึ่งมีการจัดจางแบบอัตราจาง
ชั่วคราว ซ่ึงอาจทําใหเกิดความรูสึกไมม่ันคง 

3. ขาดหนวยงานและบุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรมในกลุมประเทศเปาหมายท่ีทําหนาท่ี
ประสานนโยบายอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

5. Skills (ทักษะ) 
1. มีความเชี่ยวชาญดานการอุตสาหกรรมเฉพาะดาน

เนื่องจากมีการทํางานในเรื่องเฉพาะอยางตอเนื่อง 
2. มีความเขาใจปญหาของผูประกอบการไดดี

โดยเฉพาะปญหาดานเทคนิค/วิศวกรรม 

1. บุคลากรขาดทักษะเชิงลึกในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและขอจํากัดดานภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

6. System (ระบบการทํางาน) 
1. มีกฎหมายรองรับในการปฏบิัติงาน เชน พ.ร.บ.

โรงงาน /พ.ร.บ. แร 
1. กฎหมายซํ้าซอน เปนภาระใหแกผูประกอบการ

กอใหเกิดความขัดแยงในหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
และเปดชองวางใหเกิดการใชอํานาจในทางมิชอบ 

2. การประสานงานระหวางหนวยงานในทุกระดับ 
ยังมีนอย รวมท้ังขาดการเชื่อมโยงทางวชิาการกับ
หนวยงานหลักในกระทรวง 

3. ระบบสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
ยังขาดการเชื่อมโยงกับระบบงาน ในภาคปฏิบัต ิ

7. Shared Value (คานิยมรวม)  
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

มีการกําหนดคานิยมเดียวกัน 
1. ยังไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) 
สําหรับปจจัยภายนอกนั้น เปนการวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีมีผลตอดานอุตสาหกรรม 

โดยพิจารณาใน 6 มิติหลัก ไดแก ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี  
และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 มิติการวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 

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

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

กับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม เชน  
การสงเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา SMEs  
การพัฒนานวัตกรรม การใชเทคโนโลยีข้ันสูง  
การเรงรัดควบคุมมลพิษ และการสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เปนตน 

2. นโยบายดานอุตสาหกรรมมีความตอเนื่อง  
เนนดานการปรับโครงสรางและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. การแทรกแซงของการเมืองตอการทํางานของ
ขาราชการลดนอยลง 

1. ขอจํากัดภายใตรัฐธรรมนูญทําใหการตั้งโรงงาน 
ไมสามารถกระทําไดในทันที 

2. การกําหนดผังเมืองฉบับใหมของ
กระทรวงมหาดไทยเปนปญหาอุปสรรคตอการ
สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในแตละพ้ืนท่ี 

3. ความแปรปรวนทางการเมืองสงผลตอความ
เชื่อม่ันในการลงทุน 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
4. การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ทําให

กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถกําหนดมาตรการ
การกํากับในเชิงรุกและเขาไปดําเนินการกับ
ปญหาท่ีแทจริงได 

5. มีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรในแตละพ้ืนท่ี 

 

2. Economic (เศรษฐกิจ) 
1. แรงผลักดันความรวมมือระหวางภาคสวนและ

ระหวางประเทศ เชน การทํา FTA สงผลดีตอ 
การพัฒนาการผลิต 

2. การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
สงผลดีตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

1. ตนทุนแรงงาน พลังงาน และโลจิสติกสมีแนวโนม
สูงข้ึน สงผลตอตนทุนการผลิต 

2. ผูประกอบการขาดความสามารถในการคิดคน 
และพัฒนานวัตกรรม สงผลใหโครงสราง
อุตสาหกรรมของประเทศ ยังเปน OEM มากกวา 
ODM และ OBM 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ประชาชนเริ่มคุนเคยกับระบบการใหบริการ 

ผานเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหการเขาถึง
ผูรับบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงทําให
ชองทางการเขาถึงผูรับบริการมีตนทุนท่ีต่ําลง 

 

1. การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานมากข้ึนสงผลเสียตอ
ภาพลักษณท่ีดีของกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. โครงสรางแรงงานไมสามารถสนองความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม และมีอัตราการเขาออกสูง 

3. ปญหาสังคมผูสูงอายุ สงผลกระทบกับแรงงาน 
และโครงสรางอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต 

4. คานิยมการศึกษาของคนไทย เนนการศึกษาใน
สายสามัญมากกวาสายอาชีพ สงผลใหโครงสราง
แรงงานไมตอบสนองตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 
4. Environment (ส่ิงแวดลอม) 
1. กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมจะสรางโอกาสในเรื่อง

ของสินคา/บริการ และการสรางงานใหมๆ 
1. สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไป ทําใหเกิดอุทกภัย 

และภัยพิบัติตางๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรมในภาวะวกิฤต 

2. ปญหาการบริหารจัดการกากและมลพิษ  
กระทบความเชื่อม่ันของประชาชนตอ
ภาคอุตสาหกรรม 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
5. Technology (เทคโนโลยี) 
1. มีเทคโนโลยีใหเลือกใชอยางหลากหลาย เอ้ือตอ

การเชื่อมโยงระบบงานเพ่ืออํานวยความสะดวก
รวดเร็ว และประหยัด 

1. ผูประกอบการยังไมคอยใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต 

6. Stakeholders (ลูกคา/ผูรับบริการ) 
1. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารมาก อุตสาหกรรม

มีการรวมกลุมชัดเจนข้ึน ทําใหสามารถทราบถึง
ความตองการของผูประกอบการไดงาย 

1. ประชาชนยังขาดความเขาใจในบทบาทของตนเอง 
เม่ือตองประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมใน
เรื่องตางๆ 

2. ผูประกอบการสวนใหญไมทราบโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหบริการ 

 
3. TOWS Matrix 

จากการวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถนํามา
จัดทํามาตรการเชิงกลยุทธได ดังนี้ 
ตารางท่ี 3  TOWS Matrix  

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

และความตองการของพ้ืนท่ี 
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ 

แกกลุมเปาหมาย 
3. เรงสรางภาพลักษณท่ีดีของภาคอุตสาหกรรม 

และองคกรโดยเนนการปฏิบัติงานอยางโปรงใส
และสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนและ
ผูประกอบการ 

4. สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยการใหขอมูลท่ีเปนประโยชน
ตอนักลงทุน /ผูประกอบการ 

5. ผลักดันใหยุทธศาสตรสามารถปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม 

1. ปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลสถาน
ประกอบการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือไมให
สรางปญหาแกชุมชน 

2. ประชาสัมพันธในเชิงรุกผลงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

3. บูรณาการและกํากับดูแลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ในเชิงยุทธศาสตรท่ีแสดงผลของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

5. พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรเก่ียวกับงาน
ท่ีปฏิบัติ สงเสริมใหมีการถายทอดจากรุนพ่ีไปสู 
รุนนอง และการบริหารจัดการองคความรู 

6. พัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรของ
กระทรวงผานชองทางตางๆ 
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มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O) 
 7. ปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวาง

หนวยงานตางๆ ในกระทรวงเพ่ือใชในการ
ใหบริการแกกลุมเปาหมาย และเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

8. สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเครือขายของ
กระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบาย 

มาตรการเชิงปองกัน (S-T) มาตรการหลีกเล่ียง (W-T) 
1. ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเอ้ือตอการลงทุนและ

ประกอบกิจการโรงงาน 
2. ผลักดันเพ่ือใหมีการปรับปรุงผังเมืองเพ่ือให

รองรับความตองการของผูประกอบการและ
ประชาชน 

3. กําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการท่ีสามารถ
ลดอุปสรรคการดําเนินงานของผูประกอบการ 

4. ผลักดันใหมีการจัดตั้งหนวยงานท่ีสามารถ
ใหบริการในดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาความสามารถของ
สถานประกอบการในดานการสรางสรรค
นวัตกรรม 

5. สรางเครือขายเฝาระวังการดําเนินธุรกิจของ 
 สถานประกอบการท่ีกอผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 
6. เชิญชวนสถานประกอบการท่ัวประเทศใหเปน

อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
7. สงเสริมใหสถานประกอบการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การบริหารจัดการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1. สนับสนุนใหบุคลากร ใหมีขีดความสามารถท่ีจะ
เปนผูดําเนินการเองไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพา
ภายนอก 

2. เตรียมความพรอมของบุคลากรในกระทรวง  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการ
เรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

3. ขยายการเผยแพรและประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของกระทรวงในดานตางๆ โดยเฉพาะ
การกํากับและปรับปรุงกากอุตสาหกรรม  
และมลพิษเพ่ือสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ัน
และสรางภาพลักษณท่ีองคกรและ
ภาคอุตสาหกรรม 

4. ปรับปรุงการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ  
ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานตางๆ อาทิ  
การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

5. สรางคานิยมการเปนผูประกอบการ หรือการเปน
แรงงานวิชาชีพอุตสาหกรรม 

6. ลดปญหาการรองเรียนโดยสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ชุมชนและสงัคมท่ีอยูรอบสถานประกอบการ 

7. สนับสนุนสถานประกอบการใหใชประโยชน 
จากการวิจัยและพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพ 
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4. ความคาดหวังของผูรับบริการ 
ตารางท่ี 4  ความคาดหวังของผูรับบริการ 

กลุมผูรับบริการ ความคาดหวัง 
โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร 

- มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณและมีความชัดเจน 

- มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันเวลา และสถานการณ 
- กระบวนการออกใบอนุญาตท่ีมีความรวดเร็วตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
- การกําหนดผังเมืองใหมีความชัดเจน 
- การจัดการแรงงานตางดาว 

วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (SMEs) 

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน  
ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในเชิงธุรกิจไดในระดับสากล 

- พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

- เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมี
นวัตกรรม 

- การสนับสนุนสินเชื่อในการดําเนินธุรกิจ 
ประชาชน/ผูบรโิภค - สามารถเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรื่องมาตรฐานตางๆ  

อยางถูกตองและครบถวน 
- ผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัย 
- การประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมของสํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมใหกวางขวางและครอบคลุมกลุมเปาหมายมากข้ึน 
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) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผนให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

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

1. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 90 
(ป 2561) 

 

คําอธิบาย : หนวยงานมีผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 
สูตรการคํานวณ : ผลการดําเนินงาน x 100 

แผน 
   

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และระบบติดตามประเมินผล 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กองตรวจราชการ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผนให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

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

2. รอยละจํานวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีไดรับ
การจดัสรรงบประมาณ 

รอยละ 80 
(ป 2561) 

 

คําอธิบาย : จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจากสํานักงบประมาณ 
สูตรการคํานวณ : จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป x 100 

จํานวนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  

วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บขอมูลในแตละปงบประมาณ ตามชวงเวลาการจัดทํางบประมาณประจาํป 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผนให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

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

3. รอยละจํานวนโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุม
จังหวัดท่ีผูบริหารระดับจังหวัดให
ความเหน็ชอบและบรรจุไวในแผน
จังหวัดหรือกลุมจังหวัด เทียบกับ
โครงการท่ีนําเสนอในแผนท้ังหมด 

รอยละ 67 
(ป 2561) 

 

คําอธิบาย : จํานวนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีผูบริหารระดับจังหวัดใหความเห็นชอบและบรรจุไวในแผนจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัดเทียบกับโครงการท่ีนําเสนอในแผนท้ังหมด 

สูตรการคํานวณ : จํานวนโครงการท่ีไดรับการเห็นชอบใหบรรจุในแผนจังหวัด/กลุมจังหวัด x 100 
จํานวนโครงการท่ีเสนอขอรบัการบรรจุในแผนจังหวดั 

  

วิธีการจัดเก็บขอมูล : แบบสอบถามขอมูลจากสํานักงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหขอมูลจํานวนโครงการท่ีผูบริหารระดับจังหวัดใหความเห็นชอบและบรรจุไวใน
แผนจังหวัดหรือกลุมจังหวัด และโครงการท่ีนําเสนอในแผนท้ังหมด 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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แผนปฏิบัติราชการเร่ือง ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

หมายเหตุ 

1. การผลักดันและบูรณาการ

นโยบายและแผนใหเกิดผล

สัมฤทธิ ์

ยุทธศาสตรชาติ : 2. ดานการสราง 

ความสามารถในการแขงขัน 

แผนแมบทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคต 

แผนฯ 12 : 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4. รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินงาน

สนับสนุนความรวมมือดานอุตสาหกรรม

ระหวางประเทศ 

N/A  

คําอธิบาย : กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานท่ีปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตางประเทศ (สทอ.) สรุปไดดังน้ี 

1) Industrial Cooperation ประสานงาน สรางเครือขายกับวงการอุตสาหกรรมท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือแสวงหาความรวมมือดานเศรษฐกิจและวิชาการ 

ตลอดจนแสวงหาชองทาง /โอกาส เพ่ือการไดรบัคําแนะนาดานการสงเสริมการผลติ และการพัฒนาบุคลากร ท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ และ SMEs 

2) Policy Advising จัดหา รวบรวม วิเคราะหขอมลูดานอุตสาหกรรม เชน ขอกฎหมาย (Regulations) ผลติภาพ (Productivity)  

การกระจายการผลิต (Diversification) การเคลือ่นยายโรงงาน (Redeployment) การปรบัปรุงคณุภาพสินคา /รูปแบบ (Design) ตลอดจน ศึกษา /

ติดตาม /รายงานสภาพความกาวหนาของการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือใชในการกําหนดนโยบายดานอุตสาหกรรมของประเทศไทย เชน การปรบัปรุง

กฎหมาย การคดัเลือกเทคโนโลย ีหรือกระบวนการผลิตท่ีมีคณุภาพ สําหรับลงทุนในไทย 

3) Team Thailand ปฏิบัติงานตามนโยบายบูรณาการภารกิจในตางประเทศของรัฐบาล งานโครงการ Foreign Mission Integrated Projects ซึ่งตอง

ใหความรวมมือและดําเนินการรวมกับสํานักงานตางๆ ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ และงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูต 

สูตรการคํานวณ : วางระยะเปาหมายงานแบบชวงระยะ (Milestone) เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยแบงเปน ดังน้ี 

1) บรรลุท่ีระดับรอยละ 50 คือ กิจกรรมท่ี สทอ. หรือหนวยงานภายใน สปอ. เปนหนวยงานริเริ่มในการจัดทําขอเสนอหรือการดําเนินกิจกรรมตามหนาท่ีขางตน 

2) บรรลุท่ีระดบัรอยละ 70 คือ กิจกรรมท่ี สทอ. หรือหนวยงานภายใน สปอ. ไดจดัทําขอเสนอรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในหรือภายนอก

กระทรวง โดยมีแนวทางความรวมมือท่ีชัดเจนแตอาจยังไมสามารถบรรลผุลสัมฤทธ์ิในทุกกระบวนการ 

3) บรรลุท่ีระดบัรอยละ 100 คือ กิจกรรมท่ี สทอ. ไดจัดทําขอเสนอรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในหรือภายนอกกระทรวง  

โดยมีแนวทางความรวมมือท่ีชัดเจนและบรรลผุลสัมฤทธ์ิของกระบวนการประสานแลวเสร็จ 

วิธีการจัดเก็บขอมลู : ประสานงานทางอีเมล รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานท่ีปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตางประเทศ และกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การเสริมสรางศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 

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

1. มูลคาการลงทุนของโรงงาน
อุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 
(ป 2559 - 2561) 

 

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

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากระบบทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

2. การเสริมสรางศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 

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

2. จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับบริการ
ดานสงเสริมอุตสาหกรรม 

67,819 ราย 
(ป 2561) 

 

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

รวมท้ังแนะนําดานการจัดการกากอุตสาหกรรม 
2) สงเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ 
3) สงเสริม สนับสนุนใหบริการเก่ียวกับการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลการใหบริการงานดานการสงเสริมอุตสาหกรรม จากระบบ i-survey 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด  และกองตรวจราชการ 

หมายเหตุ กองตรวจราชการ เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูล 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเปนมิตร
กับสังคมและส่ิงแวดลอม 

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

1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

8 พ้ืนท่ี 
(ป 2559) 

 

คําอธิบาย : การพัฒนาเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนการดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตรประเทศท่ีมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมท่ีมีความสมดุลอยางยั่งยืน โดยมีแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ท่ีเนนการพัฒนา
เมืองใหมีความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจควบคูไปกับการอนุรักษและสงเสริมความยั่งยืนทางดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงมีอุตสาหกรรมเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน 5 มิติ คือ 1) มิติดานกายภาพ ไดแก การวางผังเมือง การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 2) มิติดานเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมควบคูไปกับเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน 3) มิติดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาสิ่งแวดลอม 4) มิติดานสังคม ไดแก การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต และการอยูรวมกันของพนักงาน และชุมชน และ 5) มิติดานการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารดวยหลักการมีสวนรวม
และธรรมาภิบาล 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑท่ีกําหนด 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 15 จังหวัด ประกอบดวย สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบรุี สงขลา ขอนแกน นครราชสมีา สุราษฎรธาน ี

ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธาน ี
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเปนมิตร
กับสังคมและส่ิงแวดลอม 

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

2. เครือขายความรวมมือในการเฝา
ระวังปญหาสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมไดรับการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน 

2,311 ราย 
(ป 2561) 

 

คําอธิบาย : เครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง อาสาสมัครท่ีปฏิบัติหนาท่ีเฝาระวังโรงงานไมใหปลอยมลพิษดานสิ่งแวดลอมสูชุมชน 
และทําหนาท่ีสนับสนุนหนวยงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับสถานท่ีสาธารณะบริเวณรอบ
โรงงานและชุมชน ในลักษณะพัฒนาและเสริมสรางความยั่งยืนภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการแกไขปญหาขอรองเรียนเบื้องตน และ
รายงานขอรองเรียนตามลําดับ และตองสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธนโยบายขอมูล ขาวสาร ตามท่ีสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดรองขอ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจาํนวนเครือขายความรวมมือในการเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 
จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ผานแบบฟอรมออนไลน (Google Form) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

3. การสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเปนมิตร
กับสังคมและส่ิงแวดลอม 

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

3. สถานประกอบการไดรับการกํากับ
ดูแลตามกฎหมาย 

55,198 ราย 
(ป 2562) 

 

คําอธิบาย : 1) สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับการกํากับดูแลตามกฎหมาย หมายถึง การกํากับ ดูแล การประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายวาดวยการ 
จดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) สถานประกอบการครอบคลุมถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจากระบบ i-survey 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กองตรวจราชการ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการอยาง
มีคุณภาพ 

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

1. การพัฒนาระบบ i-industry เพ่ือ
ใหบริการประชาชนไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

N/A  

คําอธิบาย : ระบบ i-industry หมายถึง ระบบการจัดเก็บทะเบียนประวัตลิูกคาท่ีมาติดตอกับกระทรวงอุตสาหกรรม และไดมีการใหบริการในรูปแบบ
ดิจิทัลโดยการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จํานวนชุดขอมูลท่ีไดเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกอยางนอย 2 ชุดขอมูล 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการอยาง
มีคุณภาพ 

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

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรมมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

รอยละ 62.5 
(80 คะแนน ข้ึนไป) 

(ป 2560) 

 

คําอธิบาย : การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ เปนเครื่องมือท่ีจะบงชี้ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานรับทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน และนําไปวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอน ระบบการทํางานท่ีโปรงใสและเปนธรรม สงผลใหการทุจริตประพฤติมิชอบมีจํานวนลดลง และหมดสิ้นไป 

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

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการอยาง
มีคุณภาพ 

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

3. รอยละความสําเร็จของแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

89.6 
(ป 2562) 

 

คําอธิบาย : แผนกลยทุธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําข้ึนจากการประเมินสภาพองคกรและความ
คาดหวังดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสรางระบบการ
บริหารงานบุคคลขององคกรใหมีความเขมแข็งและสรางความพึงพอใจใหกับขาราชการและบุคลากร รวมท้ังสามารถบริหารและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยทุกปงบประมาณ
จะมีการทบทวนแผนกลยุทธฯ โดยกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรมตางๆ ใหครอบคลุมทุกมิติของการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธฯ และมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาวทุกปงบประมาณ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ใหทุกหนวยงานท่ีรับผิดชอบกิจกรรมตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธฯ ประจําปงบประมาณ รายงานผลการดําเนินการ 
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) ทุกๆ 6, 9 และ 12 เดือน และนํามาเทียบกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวใน 
แผนปฏิบัติการฯ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการอยาง
มีคุณภาพ 

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

4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
ในกระทรวงอุตสาหกรรม 

รอยละ 84.32 
(ป 2557) 

 

คําอธิบาย : ความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนสิ่งท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุงม่ันท่ีจะสรางใหแกผูรับบริการ เนื่องจากเปนตัวชี้วัดท่ีสามารถ
วัดผลการดําเนินงานของหนวยงานไดดี ท้ังในรูปแบบการใหบริการ และการใหขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บจากรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 77



ภาคผนวก ค 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 78



ภาคผนวก ค โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการของ สปอ. งบประมาณ พ.ศ. รวม 
  2563 2564 2565 

1. การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์            44.2630             80.4601             71.0278            195.7509  
2. การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม            82.4225            502.5898            479.1647         1,064.1770  
3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม              8.5314  100.7377 100.7377  210.0068  
4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ  147.8250   182.7628   187.2870   517.8748  

รวม  283.0419   866.5504   838.2172   1,987.8095  
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โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการ-โครงการ-ผลผลิต-ค่าใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง หน่วยงาน 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยุทธฯ

ชาต ิ
แผน

แม่บท 
แผนฯ 
12 

แผน
ปฏิรปู 

นโยบาย
การจัดท า
ค าขอ 64 

 

รวมท้ังสิ้น  283.0419   866.5504   838.2172        

แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การผลักดันและบูรณาการนโยบายและ
แผนให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

44.2630 80.4601 71.0278       

1. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระทรวง
อุตสาหกรรม (การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์) 

44.2630 80.4601 71.0278 2 - 3 - 6  

1.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 25.4000 40.3278 40.3278 2 - 3 - 6  
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมนิผลตามนโยบายและ

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
24.9000 28.2440 28.2440 2 - 3 - 6 กตร. 

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียน
จากการประกอบกิจการ 

0.5000 1.5000 1.5000 2 - 3 - 6 กตร. 

(3) การตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

- 1.5838 1.5838 2 - 3 - 6 กตร. 

(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบ 
เชิงนโยบายของการด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

- 9.0000 9.0000 2 - 3 - 6 กตร. 

1.2 ค่าใช้จ่ายในขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

18.8630 40.1323 30.7000 2 - 3 - 6  

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลกัดันแผนระดับท่ี 3  
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบรูณาการนโยบายเชิงพื้นที่ 

7.4630 12.0000 12.0000 2 - 3 - 6 กยผ. 
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(2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

2.4000 10.0000 10.0000 2 - 6 - 6 กก. 

(3) ค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจดัการ 9.0000 9.5000 - 2 - 3 - 6 กพบ. 
(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการจดัท า

งบประมาณของส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
- 4.0000 4.0000 2 - 3 - 6 กยผ. 

(5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยกับส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 
ระยะที่ 1 

- 4.6323 4.7000 2 - 3 - 6 กยผ. 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

82.4225 502.5898 479.1647       

1. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระทรวง
อุตสาหกรรม (การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม) 

33.0880 40.6779 40.6779 2 - 3 - 2  

1.1 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่ง
เอเชีย 

11.7800 11.7800 11.7800 2 - 3 - 2 สพช. 

1.2 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่ม
ผลผลติแห่งเอเชีย 

5.0000 6.8979 6.8979 2 - 3 - 2 สพช. 

1.3 ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ 16.3080 22.0000 22.0000 2 - 3 - 2 สพช. 
2. โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาค (การ
พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาค) 

49.3345 75.4251 52.0000 2 - 3 - 3  

2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค 

35.5000 36.0000 36.0000 2 - 3 - 3 กตร. 
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2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยการบูรณาการข้อมูล
อุตสาหกรรม 

9.9760 11.0000 11.0000 2 - 3 - 3 กยผ. 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตัวช้ีวัดผลิตภณัฑ์มวลรวมสีเขียว (Green 
GDP) ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการขยายผลสูโ่มเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
(BCG) Economy) 

3.8585 5.0000 5.0000 2 - 3 - 3 กยผ. 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน 

- 5.8790 - 2 - 3 - 3 สอจ. 
สุราษฎร์ธาน ี

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสากิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก 

- 3.4461 - 2 - 3 - 3 สอจ.ระยอง 

2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

- 1.1000 - 2 - 3 - 3 สอจ.น่าน 

2.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัรฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จังหวัดบุรีรมัย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- 3.0000 - 2 - 3 - 3 สอจ.บุรรีัมย ์

2.8 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอตุสาหกรรมประมงในพ้ืนท่ีภาคใต้และ
ภาคใต้ชายแดน 

- 10.0000 - 2 - 3 - 3 สอห. 

3. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน - 230.0000 230.0000 2 3 3 - 3  

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

- 230.0000 230.0000 2 16 3 - 3 กตร. 
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4. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต้น - 7.0000 7.0000 2 8 3 - 3  
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหนึ่งจังหวัดหนึ่งสตาร์ทอัพ (One 
Province One Startup) 

- 7.0000 7.0000 2 8 3 - 3 กยผ. 

5. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - 76.7768 76.7768 2 3 9 - 3  
5.1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างมลูค่าเพิม่กัญชงด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการสกัด 

- 10.0000 10.0000 2 3 9 - 3 สอห. 

5.2 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู
ด้วยนวัตกรรมสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

- 7.8318 7.8318 2 3 9 - 3 สอจ.เชียงราย 

5.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนล่าง 

- 8.2450 8.2450 2 3 9 - 3 สอจ.พิษณุโลก 

5.4 ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอาหารจังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun Northern 
Thailand Food Valley) 

- 6.2000 6.2000 2 3 9 - 3 สอจ.เพชรบูรณ ์

5.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ันไลฟ์สไตล์ล้านนาสูส่ากล - 30.0000 30.0000 2 8 9 - 3 สอจ.น่าน 
5.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือและเครื่องเงิน - 8.0000 8.0000 2 8 9 - 3 สอจ.อุทัยาน ี
5.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปจังหวัดสุโขทัย - 6.5000 6.5000 2 3 9 - 3 สอจ.สโุขทัย 
6. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน - 3.0000 3.0000 2 3 9 - 3  

6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑด์้วยนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ และบริหารจดัการการตลาดดจิิทัลในสื่อสังคมออนไลน์ 
จังหวัดสระบุร ี

- 3.0000 3.0000 2 3 9 - 3 สอจ.สระบุร ี
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7. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร - 5.0000 5.0000 2 3 9 - 3  

7.1 ค่าใช้จ่ายในการเสรมิสร้างผู้ประกอบการเป็น Smart SME - 5.0000 5.0000 2 3 9 - 3 สอจ.นราธิวาส 
8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน
อย่างครบวงจร 

- 21.5600 21.5600 2 3 9 - 3  

8.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภณัฑ์จากน้ ามันปาลม์แดง - 1.5600 1.5600 2 3 9 - 3 สอจ.กระบี ่
8.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันภาคใต้สู่
โอเลโอเคมีคอล 

- 20.0000 20.0000 2 3 9 - 3 สอจ. 
สุราษฎธาน ี

9. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ า
ชายฝ่ังและการท าประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล 

- 10.0000 10.0000 2 3 9 - 3  

9.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่และกลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนาผลิตภัรฑป์ระมงแปรรูปพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย 

- 10.0000 10.0000 2 3 9 - 3 สอห. 

10. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ - 26.0000 26.0000 2 3 9 - 3  
10.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ันด้วยการออกแบบเชิงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่อสีานแฟช่ัน 

- 8.0000 8.0000 2 3 9 - 3 สสท. 

10.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและเช่ือมโยงเครือข่าย
การผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑจ์ากไหมสู่สากล 

- 18.0000 18.0000 2 3 9 - 3 สอจ.
นครศรีธรรมราช 

11. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือการส่งออกสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

- 7.1500 7.1500 2 3 9 - 3  

11.1 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปด้วย
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

- 3.0000 3.0000 2 3 9 - 3 สอจ.เลย 
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11.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดผลติภณัฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสู่อตุสาหกรรมเชิงพาณชิย์ 

- 4.1500 4.1500 2 3 9 - 3 สอจ.ขอนแก่น 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

8.5314 100.7377 100.7377       

1. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวง
อุตสาหกรรม (การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม) 

8.5314 100.7377 100.7377 5 18 4 - 4  

1.1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- 21.6720 21.6720 5 18 4 - 4 กยผ. 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

8.5314 25.0000 25.0000 5 18 4 - 4 กยผ. 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถานประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรม
คาร์บอนต่ า 

- 3.0000 3.0000 5 18 4 - 4 สอจ.
สมุทรปราการ 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - 2.1738 2.1738 5 18 4 - 4 สอจ. ปทุมธาน ี
1.5 ค่าใช้จ่ายนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - 0.4360 0.4360 5 18 4 - 4 สอจ. 

นครศรีธรรมราช 

1.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา - 3.9559 3.9559 5 18 4 - 4 สอจ.สงขลา 
1.7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ Eco Center - 2.5000 2.5000 5 18 4 - 4 สอจ.ระยอง 
1.8 ค่าใช้จ่ายเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศจังหวัดขอนแก่น  - 42.0000 42.0000 5 18 4 - 4 สอจ.ขอนแก่น 
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แผนปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะองคก์รเพ่ือให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 

147.8250 182.7628 187.2870       

1. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวง
อุตสาหกรรม (การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์) 

12.5000 38.4822 39.2870 6 20 6 - 6  

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเสรมิสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร ์

10.8500 34.6952 35.5000 6 20 6 - 6  

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ดา้นกฎหมายเพื่อ
การปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะในองค์กร 

0.5000 0.5000 0.5000 6 20 6 - 6 กม. 

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง 
ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

0.4000 0.5000 0.5000 6 20 6 - 6 กก. 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสีย่งกับ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

0.2000 0.5000 0.5000 6 20 6 - 6 กก. 

(4) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0 ด้านก าลังคนของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

9.7500 33.1952 34.0000 6 20 6 - 6 กบค. 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ 

0.9000 1.4000 1.4000 6 20 6 - 6 ตสน. 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการเสรมิสร้างระบบและสมรรถนะตรวจสอบภายใน 0.5000 0.6000 0.6000 6 20 6 - 6 ตสน. 
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของ สปอ. 

0.2500 0.3000 0.3000 6 20 6 - 6 กก. 
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1.5 ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมกับสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรม 

- 0.2500 0.2500 6 20 6 - 6 สร. 

1.6 ค่าใช้จ่ายในการเสรมิสร้างศักยภาพผู้บริหารในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและการคลังของ สอจ. 

- 1.2370 1.2370 6 20 6 - 6 ตสน. 

2. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.2300 13.9140 15.0000 6 21 6 11 6  

1.2 ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกให้มีความซื่อสตัย์
สุจรติ 

1.4800 6.3240 7.0000 6 21 6 11 6 ศปท. 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 1.7500 7.5900 8.0000 6 21 6 11 6 ศปท. 
3. การบูรณาการจัดการข้อมูล (Big Data) และยกระดับการ
ให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม 

132.0950 130.3666 133.0000       

3.1 การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสือ่สารความเร็วสูง ระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเนต็ สปอ. หน่วยงานระดับกรม สาขาใน
ภูมิภาค สถาบันเครือข่าย 

37.0000 37.0000 37.0000 6 - 6 2 6 ศทส. 

3.2 การเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ 

25.0000 - - 6 20 6 2 6 ศทส. 

3.3 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

9.0000 12.0000 14.0000 6 20 6 2 6 ศทส. 

3.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ข้อมลูกลาง 22.0000 15.0000 - 6 20 6 2 6 ศทส. 
3.5 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโทรศัพท์สื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่าย VoIP – Voice Over IP หรือ “VoIP Gateway” 

16.0000 - - 6 20 6 2 6 ศทส. 

3.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 7.0950 14.4870 15.0000 6 20 6 2 6 ศทส. 
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3.7 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด 

6.0000 - - 6 20 6 2 6 ศทส. 

3.8 โครงการจัดท านโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม 

10.0000 - - 6 20 7 9 6 ศทส. 

3.9 โครงการจัดท านโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ (Cyber Security) ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

- - 5.0000 6 1 7 9 6 ศทส. 

3.10 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการงบประมาณ แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ การก ากับ ตดิตามและตรวจสอบโครงการระดับกระทรวง
และส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

- 9.9246 12.0000 6 7 6 2 6 ศทส. 

3.11 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กรสู่ระบบดิจิทลั - 16.0000 16.0000 6 20 6 2 6 ศทส. 
3.12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อเข้าสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

- 25.9550 26.0000 6 20 6 2 6 ศทส. 

3.13 การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมลูของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (Data Governance for Government) 

- - 8.0000 6 20 6 2 6 ศทส. 
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