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แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ
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Implementation

ตนน้ํา
ขอบเขต






ชานออย น้ําตาล กากน้ําตาล (Molasses)
มันสด มันเสน แปงมัน
น้ํามันปาลม
พืชเศรษฐกิจอื่นที่มีศักยภาพ เชน กัญชง
สมุนไพร เปนตน

กลางน้ํา (Bio-Refinery)
ขอบเขต






สารเคมีขั้นกลาง เชน กรดอะมิโน กรดอินทรีย
เอทานอล น้ําตาลแอลกอฮอล (Sugar alcohol)
วัสดุโพลิเมอรชีวภาพ
โอเลโอเคมีขั้นพื้นฐาน เชน กรดไขมัน กลีเซอรีน

การดําเนินงานแลว

การดําเนินงานแลว

 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

 นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 2 ผลิตภัณฑ
 โครงการจัดตั้งโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery)
ในเขต EECi

เรงดําเนินการ
1. สนับสนุนการสรางผลิตภาพ (ปริมาณและคุณภาพ) ของผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
2. สนับสนุนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับภาค
การเกษตรสูการทําเกษตรสมัยใหม (Smart Farming)

ปลายน้ํา


ขอบเขต

ผลิตภัณฑชีวภาพ ไดแก พลาสติกชีวภาพ
ชีวเภสัชภัณฑ และเคมีชีวภาพ ซึ่งนําไปใช
ในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน บรรจุภัณฑ อาหาร
อาหารสัตว ยา เครื่องสําอาง

การดําเนินงานแลว

เรงดําเนินการ

 ยกระดับผูประกอบการผลิตพลาสติกชีวภาพ 20 ราย
 กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑฐานชีวภาพรวม 21 ฉบับ
 ออกมาตรการยกเวนภาษี 125% ใหแกบริษัทที่ซื้อผลิตภัณฑพลาสติก
ยอยสลายไดทางชีวภาพ ระยะเวลา 3 ป (62-64)

เรงดําเนินการ

1. ยกระดับองคความรูและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมชีวภาพโดยการเชื่อมโยง/ตอยอดผลงานวิจัยที่มีอยู
2. สรางบุคลากรทักษะสูง (Knowledge workers / High-tech labor)
ดานชีวภาพใหเพียงพอตอความตองการในภาคอุตสาหกรรม

1. สนับสนุนมาตรการทางภาษีของรัฐบาลอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนใหเกิด
ความตองการใชผลิตภัณฑชีวภาพภายในประเทศมากขึ้น
2. สงเสริมการใชตราสัญลักษณ Bio label
3. พัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพมูลคาเพิ่มสูงเขาสูตลาดเพิ่มขึ้น

Infrastructure (เรงดําเนินการ)
1. จัดทําฐานขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรตลอดหวงโซอุปทาน (Supply chain)
2. สนับสนุนใหมีศูนยวิจัยและพัฒนา (R&D Center) และศูนยบมเพาะ (Incubator) ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

3. สนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการ/ศูนยวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑชีวภาพที่ทันสมัยอยางเพียงพอ

การดําเนินงานที่ไมใชงบประมาณ
• ปรับปรุง พ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย ใหสามารถนําน้ําออยไปผลิตเปนสินคาชนิดอื่นได (อยูระหวางการพิจารณารับหลักการของสภาผูแทนราษฎร)
• ปรับแก พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 ใหมีการเปดเสรีการผลิตและจําหนายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผูประกอบการผลิตแอลกอฮอลเพื่ออุตสาหกรรมพื้นฐาน เชน เชื้อเพลิง สุรา สูการวิจัยและพัฒนาแอลกอฮอลทมี่ ีมลู คาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย เชน ชีวเภสัชภัณฑ

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

Update

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

Implementation

ตนน้ํา
ขอบเขต



ผลผลิตทางการเกษตรสําหรับอาหารแปรรูป

การดําเนินงานแลว
 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

เรงดําเนินการ
1. สงเสริมการใชวัตถุดิบที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน Good
Agriculture Practice (GAP)
2. สงเสริมใหเกิดการตรวจสอบยอนกลับดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตลอดหวงโซคุณคา (Farm To Table)

Infrastructure
-

ขอบเขต



อาหารอนาคต เชน Functional Food,
Drink Ready, Novel Food

การดําเนินงานแลว

• การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร / รับรองมาตรฐาน

ขอบเขต



ประชาสัมพันธเพื่อการสรางการรับรู
เกี่ยวกับอาหารไทยในตลาดโลก

การดําเนินงานแลว

 Food Warrior ภาคอุตสาหกรรม

 จัดงานแสดงสินคา/นวัตกรรมอาหาร เชน THAIFEX เปนตน

เรงดําเนินการ

เรงดําเนินการ

1. สรางและพัฒนา Food Warrior ใหครบทุกมิติ เพื่อใหสามารถแขงขันในระดับ
สากลไดอยางยั่งยืน
2. สรางนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation)
3. สงเสริมการใชวัตถุดิบทางการเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน และเปนวัตถุดิบ
อินทรีย
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร
5. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการผลิต
6. เพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการโดยเนนการลดของเสีย
7. สงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาอาหารแปรรรูป

สราง New Marketing Platform เพื่อยกระดับอาหารไทยใหมีบทบาทในตลาดโลก และเชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทานของสินคา
สงเสริมใหเกิด Future Food Lab หองทดสอบอาหารแปรรูปครบวงจร
พัฒนาศักยภาพและบูรณาการความรวมมือในเครือขายหนวยงาน Center of Food Excellence (CoFE)
สงเสริมใหผลิตภัณฑอาหารไดรับมาตรฐานสากล เชน GMP, Codex, Haral, HACCP เปนตน

การดําเนินงานที่ไมใชงบประมาณ

ปลายน้ํา

กลางน้ํา

1. ยกระดับอาหารไทยใหมีบทบาทในตลาดโลก
2. ผลักดันผูประกอบการอาหารเขาสูระบบ E-commerce

- สงเสริมการรับรองมาตรฐาน Novel Food/ Novel Ingredient
- พัฒนา Big Data ฐานขอมูล
- สนับสนุนการทํา Contact Farming
SMEs
- กําหนดมาตรฐานคุณภาพอาหารพรีเมี่ยม
หมายเหตุ : อักษรสีแดงเปนกิจกรรมที่ตองเรงดําเนินการ

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

Update

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
อุตสาหกรรมแพทยครบวงจร
ตนน้ํา

ขอบเขต



วัสดุอุปกรณที่นําไปผลิตเปนวัสดุ /เครื่องมือแพทย
เชน ยาง พลาสติก อลูมิเนียม

การดําเนินงานแลว

กลางน้ํา
ขอบเขต



เครื่องมือ อุปกรณ ชิ้นสวน และวัสดุทางการแพทย
เนนวัสดุอุปกรณใชแลวทิ้ง และเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสทางการแพทย

การดําเนินงานแลว

 พัฒนา Composite ทางการแพทย เชน วัสดุทําฟน เตียงผูปวย

เรงดําเนินการ
1. สงเสริม/พัฒนา วัตถุดิบหรือวัสดุตนแบบสําหรับใชผลิตวัสดุอปกรณ
ทางการแพทย

 การดําเนินการดานการมาตรฐาน
 ฐานขอมูลอุตสาหกรรมอุปกรณและวัสดุทางการแพทย
 พัฒนาผูประกอบการ และบุคลากร
 พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบทางการแพทย
 พัฒนาสถานประกอบการผลิต

เรงดําเนินการ
1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของผูประกอบการวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทยของไทย รวมกับผูใชงาน
2. สงเสริมกระบวนการสราง Innovation

ปลายน้ํา
ขอบเขต




Implementation

โรงพยาบาล
หนวยงานดานสาธารณสุข

การดําเนินงานแลว
 เพิ่มบุคคลากรดานการมาตรฐานในโรงพยาบาลหรือสถาน
ประกอบการ
 สอบเทียบเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
 ทดสอบวัสดุอปกรณทางการแพทย

เรงดําเนินการ
1. เพิ่มอุปสงคการใชอุปกรณและวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่ผลิต
ในประเทศไทย ดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ การสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูแทนจําหนายและผูใชอุปกรณและวัสดุทางการแพทย และสรางแบรนด
เครื่องมือแพทยไทย เปนตน
2. สงเสริมใหผลิตภัณฑและบริการทางการแพทยของไทยที่ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากลใหเชื่อมโยงกับการเปน Medical Hub

Infrastructure (เรงดําเนินการ)
1. ยกระดับ/ขยายโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เชน กําลังคน และโครงสรางพื้นฐานและการตรวจสอบรับรอง (เชน การพัฒนายกระดับหองทดสอบ ใหไดมาตรฐานสากล
และมาตรฐานกํากับ)
2. กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณทางการแพทย
การดําเนินงานที่ไมใชงบประมาณ
- ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

- ชักจูงการลงทุนจากตางประเทศ

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

Update

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
อุตสาหกรรมหุนยนต

Implementation

ตนน้ํา
ขอบเขต

 ผูผลิตหุนยนตและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
 ผูผ ลิตชิ้นสวนหุนยนตและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
 ผูพ ัฒนาระบบปฏิบัติการและซอฟแวรหุนยนตและ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ

กลางน้ํา
ขอบเขต

 ผูใหบริการดานระบบอัตโนมัติ เชน System
Integrator (SI) , System Developer (SD)
และ Consultant ดานการผลิต

การดําเนินงานแลว

การดําเนินงานแลว

 พัฒนา Prototype เพื่อการประยุกตใชในอุตสาหกรรม

 พัฒนาบุคลากร System Integrator (SI)
 การบมเพาะ Startup SI
 Learning Factory

เรงดําเนินการ
1. พัฒนาฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมหุนยนตและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2. ยกระดับผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม เชน ผูผลิตเครื่องจักรไปสู
ผูผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

ปลายน้ํา

เรงดําเนินการ
1. พัฒนาบุคลากร และกิจการ System Integrator (SI)
ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
2. บมเพาะ Startup SI อยางตอเนื่อง

ขอบเขต

 ผูใชระบบอัตโนมัติ (Industrial Users)
ประกอบดวย อุตสาหกรรมผลิต บริการ
และเกษตร
 ผูบริโภคทั่วไป (Home use)

การดําเนินงานแลว
พัฒนากิจการในการประยุกตใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
เพื่อกาวเขาสู Industry 4.0

เรงดําเนินการ
1. พัฒนากิจการสู Smart Factory, Smart Farming
2. พัฒนาใหเกิด System Integrator (SI) ภายในโรงงาน
3. ขยายการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติไปสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ

Infrastructure
• พัฒนา Center of Robotics Excellence (CoRE) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนทางธุรกิจ
• พัฒนาศูนยฝกอบรมบุคลากร เชน ศูนยการเรียนรูระบบอัตโนมัติ (EEC Automation Park) และ Learning Factory เปนตน
• พัฒนาศูนยทดสอบและสอบเทียบมาตรฐาน/วิจัยและพัฒนาดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เชน ศูนยพัฒนาระบบอัตโนมัติในพื้นที่ EECi
การดําเนินงานที่ไมใชงบประมาณ
• ลดภาษีนําเขาชิน้ สวนหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ตามมาตรา 12 ของกรมศุลกากร
• สงเสริมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เชน บัญชีนวัตกรรม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562
• การสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติของ สกท. ทั้งดาน Supply และ Demand

• พัฒนามาตรฐานดานการทํางานของ System Integrator (SI)
• พัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนและหุนยนตอัตโนมัติ
• ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ : อักษรสีแดงเปนกิจกรรมที่ตองเรงดําเนินการ

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

Update

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

Implementation

ตนน้ํา
ขอบเขต

 อุตสาหกรรม Micro Electronics ตนน้ํา
เชน IC Design, Wafer Fabrication

การดําเนินงานแลว
 ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกสของ สวทช. มีการวิจัย ออกแบบ
และผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอบรมบุคลากร เชน IC Design, Sensor, MEMS

ปลายน้ํา

กลางน้ํา
ขอบเขต

 ชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน
Smart Sensor, Consumer Electronic,
RFID, Lidar

การดําเนินงานแลว

ขอบเขต

 ตลาดของอุตสาหกรรมเปาหมาย เชน Electric
Vehicle (EV), Smart Factory, Smart Farming,
Smart City รวมทั้ง Smart product ที่เกี่ยวของ

การดําเนินงานแลว

 ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกสของ NECTEC มีการวิจัย ออกแบบ
และผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
 มีการ Design Module อุปกรณ Smart Electronics

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดพลังงาน Smart Factory
 เพิม่ ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว Smart Farming

เรงดําเนินการ

เรงดําเนินการ

เรงดําเนินการ

1. สงเสริมการออกแบบวงจร (IC Design)
2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับดาน IC Design และการทดสอบ
(Testing)
3. ยกระดับสถานประกอบการ

1. ยกระดับ / เปรียบเทียบทักษะ (Reskill / Up skill) แรงงาน
ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. ยกระดับเทคโนโลยีของกิจการสูการผลิต Smart Electronics
3. พัฒนาระบบและชิ้นสวนที่อาศัยเทคโนโลยี IoT, 5G และ AI
เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของ SMEs/Start up
4. สรางและพัฒนา System Developer (SD)

1. สงเสริมอุปสงค โดยการพัฒนาใหเกิด Smart Factory และ Smart
Farming เพิ่มขึ้น
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการซากอิเล็กทรอนิกส (E-waste)

Infrastructure
1. ยกระดับหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อรองรับอุปกรณ Smart Electronics และความปลอดภัยของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง เชน ดาน IC/Circuit/PCB Design and Lay-out, ดาน Testing Design and Development,
ดาน Micro/Nano Device Design และ Wafer Fabrication

3. พัฒนา Digital Platform เพื่อบูรณาการการออกแบบ การผลิต และการบริการในอุตสาหกรรม Smart Electronics
4. พัฒนา IoT Platform สําหรับการพัฒนาอุปกรณ Smart Electronics
หมายเหตุ : อักษรสีแดงเปนกิจกรรมที่ตองเรงดําเนินการ

การดําเนินงานที่ไมใชงบประมาณ
- ปรับสิทธิประโยชนทางภาษีและไมใชภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมและจูงใจในการใช Smart Electronics
- สนับสนุนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่เกี่ยวของ

- กองทุนสนับสนุนผูประกอบการ/เกษตรกร (Smart famer)

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

Update

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา

Implementation

ตนน้ํา
ขอบเขต

กลางน้ํา

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
ผูผลิต Battery, Motor Control Unit และ
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ
 ผูพัฒนา Software และระบบสมองกลฝงตัว
(Embedded System) ที่เกี่ยวของ



การดําเนินงานแลว

ผูผลิตยานยนต รวมถึงผูผลิตยานยนตเฉพาะ
เชน ผูผลิตรถโดยสาร รถตุกตุก รถจักรยานยนต
 ผูนําเขา/สงออกยานยนต


ขอบเขต

การดําเนินงานแลว

 มาตรการ BOI
 กําหนดกระบวนการสาระสําคัญ

ขอบเขต





ผูบริโภคทั่วไป
ภาครัฐ
ภาคเอกชน

การดําเนินงานแลว

 มาตรการ BOI
 มาตรการภาษีสรรพสามิต

 ฐานขอมูลดาน Supply
 ความตกลง FTA

เรงดําเนินการ

เรงดําเนินการ

1. สรางและสงเสริมผูประกอบการไปสูการผลิตยานยนตไฟฟา
2. สงเสริมใหเกิดการใชแบตเตอรี่อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหาร
จัดการแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ

1. สงเสริมการใชยานยนตไฟฟาใหครอบคลุม รถยนต
รถจักรยานยนต รถบรรทุก และรถโดยสาร

เรงดําเนินการ
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Core Technology สําหรับยานยนตไฟฟา
เชน แบตเตอรี่ มอเตอรไฟฟา
2. Reskill / Upskill แรงงาน ผูประกอบการ และกิจการ
เพื่อใหสามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน (Transform) ไปสูอุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา หรืออุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มสูงอื่น

ปลายน้ํา

Infrastructure
1.
2.
3.
4.

พัฒนาศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ เพื่อมุงไปสูยานยนตไฟฟา
พัฒนามาตรฐานแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
จัดทํามาตรฐานอุปกรณสําหรับ EV และ Autonomous Vehicle
พัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอมูลยานยนต ตั้งแตกระบวนการผลิต นําเขา จดทะเบียน ชําระภาษี และจําหนาย

5. เชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมยานยนตอัจฉริยะอยางยั่งยืน
6. พัฒนา Platform เพื่อสรางผูประกอบการ SMEs ในระบบ Eco-System
7. การบริหารจัดการรถและแบตเตอรี่ใชแลว

การดําเนินงานที่ไมใชงบประมาณ
• ปรับโครงสรางภาษีรถยนตทั้งระบบ เพื่อสงเสริมรถยนตสะอาด ประหยัด และปลอดภัย
• ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โครงสรางคาไฟฟา การอนุญาตตั้งสถานี Charge

• กําหนดนโยบายสงเสริม EV และ Autonomous Vehicle
• กําหนดนโยบายการบริหารจัดการ Battery ใชแลว

หมายเหตุ : อักษรสีแดงเปนกิจกรรมที่ตองเรงดําเนินการ
• ขอตกลงทวิภาคี/พหุภาคี ดานการคา/การลงทุน/วิชาการกับตางประเทศ

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
อุตสาหกรรมความมั่นคง

Implementation

ตนน้ํา
ขอบเขต




ผูผลิตสิ่งทอ เชน เสนใยผาในการผลิตเสื้อเกราะ
ผูผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ

กลางน้ํา


ขอบเขต

ยุทธภัณฑทางทหาร เชน เสื้อเกราะ, อาวุธ
และรถหุมเกราะ

ปลายน้ํา
ขอบเขต




การดําเนินงานแลว

การดําเนินงานแลว

การดําเนินงานแลว

เรงดําเนินการ

เรงดําเนินการ

เรงดําเนินการ

1. พัฒนานวัตกรรมสิ่งทอทางทหารที่ผูผลิตไทยมีศักยภาพ เชน เสื้อเกราะ

Infrastructure

การดําเนินงานที่ไมใชงบประมาณ
• ปรับปรุงกฎระเบียบทางทหารที่เกี่ยวของกับการใชวัตถุดิบในประเทศ ที่นํามาผลิตเปนยุทโธปกรณทางทหาร

กระทรวงกลาโหม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

Update

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม
ขอบเขต

ยกระดับสถานประกอบการ
“Industry Upgrading
by Technology & Innovation”

เรงดําเนินการ
1. นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชในกระบวนการผลิต
เชน Hardware, Software, Data Analytics & Digital
Technology
2. นําเทคโนโลยี/นวัตกรรม มาใชในการเพิ่มมูลคาสินคา /ผลิตภัณฑ
3. นํามาตรฐานสากล (เชน GMP HACCP) และเครื่องมือ
การบริหารจัดการสมัยใหมมาประยุกตใชในองคกร
(เชน Productivity Improvement)

ขอบเขต
ขอบเขต

ยกระดับบุคลากร
“High & Multi Skilled Workforce”

เรงดําเนินการ
1. ผลิตและยกระดับแรงงานดวย Up Skill, Re Skill
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน / สนับสนุนการพัฒนาแรงงาน /
ฐานขอมูลดานแรงงาน
3. พัฒนาหลักสูตร
4. พัฒนามาตรฐานแรงงาน
5. Train the Trainer
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ขอบเขต

พัฒนา Infrastructure
“Sustainable Productivity”

เรงดําเนินการ
1. Big Data เชน มาตรฐานผลิตภัณฑ ขอมูลดานการคา
อุตสาหกรรม
2. IT Safety / Security
3. Foresight / ทักษะการทํา Foresight
4. เตรียมพรอมสําหรับอนาคต /รูปแบบการดําเนินธุรกิจในอนาคต
5. สงเสริมดานการตลาด เชน e-Commerce
6. Understanding & Awareness

เฉพาะโครงการที่มุงเนนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยรวม (Cross-Cutting Issues) และไมสามารถกําหนดสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายที่ชัดเจนได

หมายเหตุ : เรียงลําดับตามความเรงดวน

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
1. ใหความสําคัญกับโครงการสําคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาตรชาติ
2. เนนโครงการในลักษณะ Project-Based ที่มีกรอบเวลาชัดเจน และมีการบูรณาการระหวางหนวยงานทีเ่ กี่ยวของอยางครบถวน
3. เนนโครงการที่สงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรม และสะทอนตัวชี้วัดของแผนงาน

4. กรณีการจางที่ปรึกษา ตองเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน สอดคลองตามตัวชี้วัดของแผนงาน
5. ไมใชภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน
6. การดําเนินงานตองไมทับซอนกับในพื้นที่สงเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

แนวทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
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