
แผนภาพความเชื�อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี ���� 
แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

      งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ         ...............  ลา้นบาท 

      เงนินอกงบประมาณ*               ..............  ลา้นบาท 

      หมายเหต ุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที�นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 เป้าหมายที� � : ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสรา้งเศรษฐกจิฐานชวีภาพ (Bio-economy) 

 ตวัชี� วดัที� � : มลูค่าเพิ�มทางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชวีภาพเพิ�มขึ�นเฉลี�ยรอ้ยละ �� ต่อปี 

 
 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี� วดั 

แนวทาง/ตวัชี� วดั 
แนวทางที� �.� : พฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน 

(Infrastructure) เพื�อการต่อยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม การเพิ�มผลติภาพ และการส่งเสรมิ

มาตรฐานที�สาํคญัในอตุสาหกรรมชวีภาพและ

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

ตวัชี� วดั  

    �. โครงสรา้งพื�นฐาน 

       -  เรื�อง ………..… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

       -  เรื�อง ……..…… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

 

 

หน่วยงาน 

ที�รบัผิดชอบ 

โครงการ 

�. โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานและพฒันาระบบ

นิเวศอตุสาหกรรมชีวภาพ 

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………. 

�. หน่วยงาน (ระดบักรม)............................... 

�. หน่วยงาน (ระดบักรม)................................. 

�. โครงการยกระดบัมาตรฐานและการทดสอบ คุณภาพ 

เพื�อสนับสนุนอตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคต  

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)............................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)......................................... 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

1) สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม 

แนวทางที� �.� : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมชวีภาพและ

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในการเพิ�มมลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี เพิ�มผลติภาพ พฒันา

ผูป้ระกอบการและบุคลากร พรอ้มท ั�งสรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  

ตวัชี� วดั  

�. ผูป้ระกอบการและบุคลากรในอตุสาหกรรมชวีภาพและอตุสาหกรรมแปรรูป

อาหารไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ XX คน 

�.ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมชวีภาพและอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร  

XX ผลติภณัฑ ์

�.สถานประกอบการในอตุสาหกรรมชวีภาพและอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารที�เขา้

ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันา XX แห่ง 

แนวทางที� �.1 : พฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน 

(Infrastructure) เพื�อการต่อยอดดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม การเพิ�มผลติภาพ และการส่งเสรมิ

มาตรฐานที�สาํคญัในอตุสาหกรรมแพทยค์รบวงจร 

ตวัชี� วดั  

    �. โครงสรา้งพื�นฐาน 

       -  เรื�อง ……..…… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

       -  เรื�อง …………… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

 

 

 

แนวทางที� �.� : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมการแพทย์

ครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในการเพิ�มมลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี เพิ�มผลติภาพ 

พฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากร พรอ้มท ั�งสรา้งโอกาสทางการตลาด

ใหม่ๆ  

ตวัชี� วดั 

�. ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมการแพทย ์XX ผลติภณัฑ ์

�. ผูป้ระกอบการและบุคลากรในอตุสาหกรรมการแพทยไ์ดร้บัการ

พฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะ XX คน 

�. สถานประกอบการในอตุสาหกรรมการแพทยท์ี�เขา้ร่วมโครงการไดร้บั

การพฒันา XX แห่ง 

 เป้าหมายที� � : ส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย ์

 ตวัชี� วดัที� � : มลูค่าเพิ�มทางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจรเพิ�มขึ�นเฉลี�ยรอ้ยละ � ต่อปี 

 

 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมชีวภาพ  

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)............................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)......................................... 

2. โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพฒันานักรบ

อตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม่ (Food Warrior)  

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)............................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)......................................... 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 

1. โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานดา้นคุณภาพและ

การตรวจสอบทางการแพทย ์ 

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)............................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 

1. โครงการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการสรา้ง 

ความเชื�อมโยงดา้นการตลาดใหผ้ลติภณัฑแ์ละเครื�องมือแพทยข์องไทย  

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)............................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)......................................... 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 



แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 
      งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ         …………… ลา้นบาท 

      เงนินอกงบประมาณ                 ...........  ลา้นบาท 

หมายเหต ุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที�นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป้าหมายที� � : ส่งเสรมิการวจิยั พฒันา และสรา้งนวตักรรมเพื�อยกระดบัอตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ขอ้มลูปญัญาประดษิฐ ์

หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะใหม้ศีกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนั 

ตวัชี� วดัที� 1 : มลูค่าเพิ�มทางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ขอ้มลู ปญัญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์ระบบ

อตัโนมตั ิและอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ เพิ�มขึ�นเฉลี�ยรอ้ยละ � ต่อปี 

 

แนวทางที� 3.� : พฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน 

(Infrastructure) เพื�อการต่อยอดดา้นเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม การเพิ�มผลติภาพ และการส่งเสริม

มาตรฐานที�สาํคญัในอตุสาหกรรมและบริการดจิทิลั 

ขอ้มลู หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตัิ และอเิลก็ทรอนิกส์

อจัฉริยะ 

ตวัชี� วดั 

    �. โครงสรา้งพื�นฐาน 

       -  เรื�อง ………… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

       -  เรื�อง ………… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

 
 

1. โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อรองรบัการ

ขยายตวัของอตุสาหกรรมดิจทิลั ขอ้มูล และ

ปญัญาประดิษฐ ์ 

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………………... 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)......................................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 

แนวทางที� �.� : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมและบริการ

ดจิทิลั ขอ้มลู หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตัิ และอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

อจัฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ในการเพิ�มมลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี เพิ�มผลติภาพ พฒันา

ผูป้ระกอบการและบุคลากร พรอ้มท ั�งสรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  

ตวัชี� วดั 

�. ผูป้ระกอบการและบุคลากรในอตุสาหกรรมและบริการดจิทิลั ขอ้มลู 

หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตัิ และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ ไดร้บัการพฒันาองค์

ความรูแ้ละทกัษะในการทาํงาน XX คน 

�. ผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยตีน้แบบในอตุสาหกรรมและบริการดิจทิลั 

ขอ้มลู หุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตัิ และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ XX ผลติภณัฑ ์

�. ผูป้ระกอบการมกีารประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีิจทิลั XX ราย 

 

 
 

แนวทางที� �.� : พฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน (Infrastructure) เพื�อ

การต่อยอดดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม การเพิ�มผลติภาพ และ

การส่งเสริมมาตรฐานที�สาํคญัในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่ 

ตวัชี� วดั 

�. สนามทดสอบยานยนต ์XX สนาม 

�. โครงสรา้งพื�นฐาน 

       -  เรื�อง …………………… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

       -  เรื�อง …………………… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

 
 

แนวทางที� �.� : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม ่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในการเพิ�มมลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี เพิ�มผลติภาพ 

พฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากร พรอ้มท ั�งสรา้งโอกาสทางการตลาด

ใหม่ๆ  

ตวัชี� วดั 

1. ผลติภณัฑต์น้แบบในอุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่XX ผลติภณัฑ ์

�. บุคลากรในอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่ไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้

และทกัษะในการทาํงาน XX คน 

�. สถานประกอบการที�เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันา XX แห่ง 

 

1. โครงการยกระดบัและพฒันาบคุลากรดา้นดิจทิลั ขอ้มูล และ

ปญัญาประดิษฐ ์ 

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)………………………………………………………. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)...................................................................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)...................................................................................... 

2. โครงการสง่เสริมการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั ขอ้มูล และ

ปญัญาประดิษฐ ์ 

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)………………………………………………………. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)....................................................................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)....................................................................................... 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 

1. โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อรองรบัอตุสาหกรรม       

ยานยนตส์มยัใหม่  

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………….………… 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)........................................ 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม).................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่  

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)……………………..………… 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)........................ 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม)................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี� วดั 

แนวทาง/ตวัชี� วดั 

โครงการ 

หน่วยงาน 

ที�รบัผิดชอบ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

1) สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

เป้าหมายที� � : ผลกัดนัการเปลี�ยนผ่านอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่ยานยนตส์มยัใหม่  
ตวัชี� วดัที� 1 : มลูค่าเพิ�มทางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่เพิ�มขึ�นเฉลี�ย รอ้ยละ � ต่อปี 

 

 



แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 
      งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ         …………… ลา้นบาท 

      เงนินอกงบประมาณ                 ...........  ลา้นบาท 

หมายเหต ุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที�นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป้าหมายที� � : ต่อยอดการพฒันาอุตสาหกรรมความม ั �นคงของประเทศที�ไทยมคีวาม

เขม้แขง็ ใหเ้ป็นอตุสาหกรรมที�มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี� วดัที� � : มลูค่าเพิ�มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดา้นความม ั �นคงเพิ�มขึ�นเฉลี�ย

รอ้ยละ 5 ต่อปี 

 

แนวทางที� 5.1 : พฒันา (Implementation) อตุสาหกรรมความม ั �นคงตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการเพิ�มมลูค่าวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ/์ของเสยี เพิ�ม

ผลติภาพ พฒันาผูป้ระกอบการ 

ตวัชี� วดั 

1. ผลติภณัฑต์น้แบบในอตุสาหกรรมความม ั �นคง XX ผลติภณัฑ ์       

 

 
 

�. โครงการสง่เสริมและบ่มเพาะนวตักรรมในอตุสาหกรรมความมั �นคงของประเทศ 

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)………………………………………….……. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)....................................................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม).................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี� วดั 

แนวทาง/ตวัชี� วดั 

โครงการ 

หน่วยงาน 

ที�รบัผิดชอบ 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  

1) สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

เป้าหมายที� � : เพิ�มผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบรกิารตลอดห่วงโซ่คณุค่า และพฒันาการจดัการฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม และคาดการณเ์ทคโนโลยใีนอนาคต 
ตวัชี� วดัที� � : ความสามารถดา้นประสทิธภิาพแรงงาน โดย WEF อยู่ในอนัดบัที� �� 
ตวัชี� วดัที� � : ขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นดจิทิลั ดา้นความพรอ้มในอนาคต โดย IMD อยู่ในอนัดบัที� �� 
 

แนวทางที� 6.� : พฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน (Infrastructure) ของระบบนิเวศอตุสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต 

ตวัชี� วดั 

�. ระบบฐานขอ้มลู/แผนที�นาํทางสาํหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต XX รายการ/

ระบบ 

�. โครงสรา้งพื�นฐานอื�น ๆ 

       -  เรื�อง …………….....................................……… จาํนวน ......... (หน่วยนบั)   

       -  เรื�อง …………......................................………… จาํนวน ......... (หน่วยนบั) 

 
 

แนวทางที� 6.� : ยกระดบั (Implementation) สถานประกอบการ ผูป้ระกอบการ และ

บุคลากร ในระบบนิเวศอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยการประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรม การบริหารจดัการ การเพิ�มผลติภาพ และการสรา้งโอกาสทาง

การตลาดใหม่ๆ  

ตวัชี� วดั 

�. ผูป้ระกอบการและบุคลากรไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะในการประกอบการและ

การทาํงาน XX คน   

�.. สถานประกอบการที�เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันา XX แห่ง    

 
 

�. โครงการพฒันาฐานขอ้มูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีสาํหรบัอตุสาหกรรมอนาคต  

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)………………………………………….……. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)....................................................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม).................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 
 

     �. โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันากาํลงัคนเพื�อสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

ภาคอตุสาหกรรม   

หน่วยงาน (ระดบักระทรวง)………………………………………….……. 

1. หน่วยงาน (ระดบักรม)....................................................... 

2. หน่วยงาน (ระดบักรม).................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย  .............. ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ  .............. ลา้นบาท 

 


