Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมาย : 040301 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดจิ ิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
V02 ยกระดับขีดความสามารถของกิจการ

V03 การตลาด

 F0201 ขีดความสามารถผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และ
ผู้ให้บริการออกแบบระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ และในส่วนภูมิภาค

 F0301 ขี ด ความสามารถของกิ จ การในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
และดิจิทัล

V01 การลงทุน
 F0101 มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
F0102 การพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง

 F0202 Startups และพัฒนาธุรกิจใหม่
 F0203 เงินทุนและเครือข่ายแหล่งเงินทุนสาหรับผู้ผลิต ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และผู้ให้บริการ
ออกแบบระบบ
 F0204 การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

 F0302 การใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน
 F0303 เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทางาน
ของรัฐและสร้างการขยายตลาดสู่ภาครัฐ

V04 นวัตกรรม
 F0401 เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
 F0402 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

 F0403 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาทางเทคโนโลยี
F0404 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในการรับรองคุณภาพสินค้านวัตกรรมดิจิทัล

V05 แรงงาน
 F0501 บุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน
 F0502 บุคลากรจากต่างประเทศที่มที ักษะดิจิทัลขัน้ สูง และการบ่มเพาะกาลังคน
ดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทย
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
อุตสาหกรรมและ
บริการ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

 F0503 มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รบั ผลกระทบ
 F0504 ทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานสาขาอื่นสูค่ วามเชี่ยวชาญระบบ
อัตโนมัตแิ ละดิจิทัล

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์





F0601 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลและดัชนีอุตสาหกรรม
F0602 พื้นที่ทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม
F0603 มาตรฐานทั้งในระดับ Innovation Specifications และ National Standards
F0604 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 F0605 คุณภาพโครงสร้างบรอดแบนด์ การเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง
 F0606 ระบบและโครงสร้างของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
: ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมาย : 040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น
V01 การเชื่อมต่อดิจิทัล

V02 ทักษะดิจิทัล

V03 การเข้าถึงบริการออนไลน์

 F0101 ความครอบคลุ ม ของ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงทุกพื้นที่
 F0102 การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 F0201 ทั ก ษะดิ จิ ทั ล ขั้ น พื้ น ฐาน และทั ก ษะ
ความเข้าใจในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
 F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลางสาหรับแรงงาน
ในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลสมัยใหม่
 F0203 ทักษะดิจิทัลขั้นสูงสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม

 F0301 การเข้าถึงบริการภาครัฐออนไลน์
ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 F0302 การให้บริการภาครัฐข้ามแดน
 F0303 การวิจัยและพัฒนาโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่งอนาคตให้มี
คุณภาพรองรับความต้องการใช้งานของ
ประชาชน
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ความสามารถ
ในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยดีขึ้น

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
 F0401 ความตระหนักรู้และการดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งาน
 F0402 มาตรการ/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล
 F0403 การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ที่จาเป็นต่อการสร้างความยัง่ ยืนของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

หมายเหตุ
: ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
เป้าหมาย : 040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุน่ ใหม่
V02 การซ่อมบารุง

V01 การลงทุน
 F0101 มาตรการจูงใจ/สิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุนแก่บริษัทที่มีเทคโนโลยีและสิทธิใน
การให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาทางาน
ในประเทศ

V03 การตลาด

 F0201 ขีดความสามารถด้านการซ่อมบารุงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และความร่วมมือด้านธุรกิจกับหุ้นส่วนต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี

 F0301 การส่งเสริมการตลาดการซ่อม
บารุง

 F0202 ขีดความสามารถของกิจการซ่อมบารุงอากาศยานในระดับสากล

 F0302 มาตรการดึงดูดผู้ใช้บริการซ่อม
บารุงจากต่างประเทศ

 F0102 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศ

 F0203 การบริการด้านการซ่อมบารุงอากาศยานของไทยที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล

 F0103 การลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและ
เครื่องมือเพื่อการซ่อมบารุงอากาศยาน

 F0204 หน่วยรับรองและมาตรฐานของกิจการซ่อมบารุงของไทยที่เทียบเท่า
สากล

V04 บุคลากร
 F0401 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรด้านการซ่อมบารุงอากาศยาน
 F0402 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน
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 F0403 ทักษะฝีมือช่างซ่อมบารุงอากาศยาน
 F0404 บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซ่อม
บารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุน่ ใหม่

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมภิ าคโดยเฉพาะอากาศยานรุน่ ใหม่





F0501 ฐานข้อมูล
F0502 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
F0503 นิคมการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน / ท่าอากาศยาน และศูนย์ซ่อมอากาศยาน
F0504 เครือข่ายกิจการซ่อมบารุงอากาศยานสูก่ ารพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน / การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
หมายเหตุ
: ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
เป้าหมาย : 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
V01 การลงทุน

V02 นวัตกรรม

V03 การผลิต

 F0101 ก า ร ล ง ทุ น ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วน
อากาศยาน

 F0201 การคิดค้นนวัตกรรม
กระบวนการผลิ ต และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

 F0301 ศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรและแรงงาน

 F0401 การส่งเสริมตลาดทดแทนการนาเข้า

 F0302 การนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

 F0402 เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การส่ ง ออกชิ้ น ส่ ว น
อากาศยาน

 F0102 การตั้งฐานการผลิตใน
ไทยของผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศ
/ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า /ยานยนต์
อัตโนมัติจากต่างประเทศ

 F0202 การวิจัย พัฒนาและ
การทดสอบชิ้ นส่ วนอากาศ
ยาน ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และ
ยานยนต์อัตโนมัติ

 F0303 การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ไ ปสู่ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า ยานยนต์ อั ตโนมั ติ และ
ชิ้นส่วนอากาศยาน
 F0304 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยาน

V04 การตลาด

 F0403 บริการการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายมากขึ้นของศูนย์ซอ่ มบารุงอากาศ
ยานในประเทศเพิ่มขึ้น
 F0404 การกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์อัตโนมัติทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

V05 มาตรฐาน
 F0501 มาตรฐานและวิธกี ารสอบเทียบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และอากาศยาน
 F0502 ศูนย์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนอากาศยาน
 F0503 หน่วยรับรอง/ตรวจสอบมาตรฐานตามระดับสากล
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 F0504 มาตรฐานกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
 F0505 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับและสนับสนุนมาตรฐานทั่วไป
 F0506 โครงสร้างพื้นฐาน ห้องทดสอบ และระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier)

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 F0601 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 F0602 กฎ/ระเบียบที่เอื้อ
 F0603 มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต

 F0604 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 F0605 เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์ไฟฟ้า
 F0606 การส่งเสริมกิจการบริหารจัดการซากรถยนต์และแบตเตอรี่
หมายเหตุ
: ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย : 040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
V01 การผลิตและพัฒนากาลังคน

ปี 2563

V02 สถานประกอบการกิจการ

 F0101 หลักสูตรสาหรับใช้ในการพัฒนากาลังคน

 F0201 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 F0102 เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการศึกษาและการฝึกอบรม

 F0202 เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกิจการในประเทศ

 F0103 มาตรฐานของสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม

 F0203 การจ้างแรงงานที่มีศักยภาพสูง

 F0104 ทักษะที่จาเป็นของบุคลากร
 F0105 ครูฝึกในสถานประกอบการ
 F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ
 F0107 กาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
 F0301 นโยบายภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 F0302 มาตรการจูงใจสถานประกอบการ
 F0303 แผนการผลิต/พัฒนากาลังคน
 F0304 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน/สถานประกอบการในทุกขนาด
 F0305 การบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
: ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย : 040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิ ัลในด้านความพร้อมในอนาคต
V02 การประยุกต์ใช้ดิจิทัล

V01 การเข้าถึงดิจิทัล
 F0101 การเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน

 F0201 การนาดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ

 F0102 การใช้บริการดิจิทัลภาครัฐของประชาชน

 F0202 การนาหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในทุกภาค
เศรษฐกิจ

Value Chain

 F0103 ความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์
แก่ประชาชน

 F0203 การยกระดั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สู่ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์

ปี 2563

V03 รัฐบาลดิจิทัล
 F0301 บริการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
 F0302 ข้อมูลภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และนาไปใช้ประโยชน์ได้
 F0303 การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์แบบเปิดในทุกภาคส่วน

V04 การพัฒนากาลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล
ในด้านความพร้อมใน
อนาคต

 F0401 ทักษะด้านดิจิทัลของพลเมือง
 F0402 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์ ข้อมูล และดิจิทัลคอนเทนต์

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต
 F0501 กฎหมายที่อานวยความสะดวกในการพัฒนาดิจิทัล
 F0502 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล/โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกครัวเรือน

หมายเหตุ
: ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

