
แผนงานยทุธศาสตรแ์ผนงานพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

บุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายระดับแผนแม่บท บุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทย่อย บุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายระดับแผนย่อย บุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้าน การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

ตัวช้ีวัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

ยุทธศาสตร์จัดสรร สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (บุคลากรภาครัฐ)

แผนงาน  2.16 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน)

วิสัยทัศน์กระทรวง
ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กระทรวง

4. การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัย 
ให้เป็นฐานการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ประเทศ แบบก้าวกระโดดและอย่างย่ังยืน

2.  การยกระดับสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อ
พลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 4.  ก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ การพ่ึงตนเอง

2.  สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนและเป็นสังคมคุณธรรม
 มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย 
ยกระดับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 24. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงส่ือในรูปแบบ Lifelong Learning

12. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรม และความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงานของ อว.

 วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ผลสัมฤทธ์ิ หน่วยงาน 1. ก าลังคนมีขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ

4. ประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับมอบโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ หน่วยงาน 1.1  จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning 

4.1  ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรม และความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงานของ วศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาก าลังคนและวิทยาการส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์

4. เป็นองค์กรช้ันน าท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ (System Integration)

1. เสริมสร้างศักยภาพก าลังคน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ (NQI 
Academy)

2. ระบบงานคุณภาพท่ีเก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ 
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมท้ังชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)

4. พัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
(Accreditation & PT)

7. พัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลข่าวสาร และการ
จัดการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5.3  ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
( 5 ร้อยละ)

1.1 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning  ( 10,000 คน)

  

2.6 ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน   
( 5 ร้อยละ)

4.1 จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการท่ีได้รับ
การพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
  (4,600 รายการ )
4.2 หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้าง
ความสามารถ   ( 370 ราย )

7.1  ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 ในการด าเนินงานของ วศ. ( 88 คะแนน )

กลยุทธ์หน่วยงาน 1. เร่งรัดพัฒนาก าลังคนส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือฟ้ืนฟู เศรษฐกิจ ยุคหลังโควิด

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรเพ่ือการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีคุณธรรม
จริยธรรม

งบประมาณ (บาท) 1,010,000                                           1,332,600                                                          33,047,200                                                                                  1,030,000                                                                     17,155,600                                                                                92,553,500                                                                   11,702,400                                                             63,642,300                                                                   183,264,900                                                                             

ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาเกณฑ์ก าหนดและ
มาตรฐานเพ่ือรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์

โครงการส่งเสริมการน า ววน. เพ่ือพัฒนางาน
ตามโครงการพระราชด าริ

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ

 ผลผลิต  กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลผลิต  สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ ผลผลิต  ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาและ
รับรองความสามารถ

ผลผลิต   การบริหารจัดการองค์กรและการบริการ
สารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาเกณฑ์ก าหนดและ
มาตรฐานเพ่ือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานตามโครงการพระราชด าริ

กิจกรรม ท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 กิจกรรท่ี 2 รับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมท่ี1  : พัฒนาระบบเช่ือมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (พศ.)  
 กิจกรรมท่ี 2 : รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล  (พศ.)  
กิจกรรมท่ี  3  : ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ และชุมชน

กิจกรรมท่ี 1 : รับรองคุณภาพสินค้าและบริการเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กิจกรรม ท่ี1 :  ส่งเสริมการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการของประเทศ  
กิจกรรมท่ี 2 :  เสริมสร้างขีดความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความช านาญ

กิจกรรม ท่ี 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม ท่ี 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการและการบริหารงาน
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัด ระดับ โครงการ 1. เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ

ชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา  

 ( 3 ฉบับ)  (คอ.)

1. จ านวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์

ผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ิน  ( 450 รายการ )  (อว./ทช.)
1. จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ
 ( 30 ราย )  (วว.)
2. จ านวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีย่ืนขอการรับรอง  ( 7 ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม) (รผ.)

1. จ านวนเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์
ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  
( 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์)  (สท.)

1. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning   ( 1,000 คน) (ทช.)
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิตและบริการ  (ร้อยละ 90 ) (พศ.)
3. ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่าย/ พัฒนาสาขาการรับรอง
ความสามารถบุคลากร  ( 5 ระดับ)  (พศ.)

1. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 5 )   (วว./อว./
สค./คอ./สท.)  

1. หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้าง
ความสามารถ  ( 370 ราย )  (บท.)

1. จ านวนรายการสารสนเทศท่ีส่งมอบภาคการผลิตและบริการ
( 4,200 รายการ) (สท.) 
2. จ านวนระบบ/เทคโนโลยี/ชุดข้อมูล ท่ีน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 ( 2 เร่ือง) (ทส.สท.)
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 80 ) (พร.)

สนับสนุนประเด็นยุทธศาตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

 - ไม่มี -

 - ไม่มี -

 - ไม่มี -

การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและย่ังยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต

2.1  มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รวมท้ังการพัฒนาระบบงานคุณภาพไปใช้ประโยชน์

เป็นองค์กรน าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการ 
แข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต

2.1  มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมท้ังการพัฒนาระบบงานคุณภาพไปใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน

1.  อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
2.  อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD
3.  สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ความเช่ือมโยงงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
หน่วยรับงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต

2. ระบบงานคุณภาพท่ีเก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมท้ังชุมชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)

2. ประเทศมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพรองรับนวัตกรรม การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียวฐานชีวภาพเชิงหมุนเวียน รวมท้ังอุตสาหกรรมเป้าหมาย   

 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์

 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพ่ือ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

2. เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2. เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพ่ือ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

2. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สู่ภาคเศรษฐกิจ ชุมชน และประชาชน

สนับสนุนการด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

2. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคเศรษฐกิจ ชุมชน และประชาชน

1. ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. วิจัยพัฒนาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนสู่เชิงพาณิชย์

3. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เกิดการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์   

การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

 ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์เพ่ือ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

2.1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  ( 210 ล้านบาท)

2.2 ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน  ( 5 ร้อยละ)       

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

6. เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์

7. บริหารจัดการระบบเช่ือมโยงองค์กรโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ (System integration) ให้ได้มาตรฐานสากล

1.  ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส าหรับการยกระดับ อุตสาหกรรมเป้าหมายส าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่อนาคต

2. ประเทศมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพรองรับนวัตกรรม การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียวฐานชีวภาพเชิง
หมุนเวียน รวมท้ังอุตสาหกรรมเป้าหมาย   

1.  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (KPI 2 3)
2.  คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน (KPI 1)
3.  เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต (KPI 2 3)
4.  สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและส่ิงแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก (KPI 1 2)

2.15 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.  ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส าหรับการยกระดับ อุตสาหกรรมเป้าหมายส าคัญของประเทศ 
และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่อนาคต



แผนงานบรูณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

16. เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายระดับแผนแม่บท 16.1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายเพ่ิมข้ึน อย่างกระจายและอย่างต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัดระดับแผนแม่บท 16.1.1 สัดส่วนการถือครองรายได้ของbottom 40 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 17

แผนแม่บทย่อย (ขาวคาดเหลือง) 4.1  อุตสาหกรรมชีวภาพ 4.2  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 16.2    การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก ท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายระดับแผนย่อย (ขาวคาดเหลือง) 4.1.2   อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 4.2.1    ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้า

และบริการสุขภาพ

16.2.4   กลุ่มประชากรรายได้ต่่าสุด ร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร จัดการ

หน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อย่างต่อเน่ือง
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย (ขาวคาดเหลือง) 4.1.2.1  อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพขยายตัว ร้อยละ 10

(M1)

4.2.1.1(1)    สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสินค้าและ บริการสุขภาพต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 1.38 (M4)

16.2.4.1    อัตราการเติบโตของมูลค่า เศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP เฉล่ีย

อย่างน้อยร้อยละ 40 ของปีฐาน (M8)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน่าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายท่ี  4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ

มูลค่าสูง

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

1.1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 4.1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและ

บริการสุขภาพ

8.2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง

ตัวช้ีวัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

1.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี 4.1.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 1.7

8.2.1 สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ต่่ากว่าสัมประสิทธ์ิ

ความไม่เสมอภาคของประเทศ

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Value Chain สศช.) 040101  :  อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 040201 :  อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน

160201  :  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ยุทธศาสตร์จัดสรร 2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 2.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ

วงจร

4.2.1 เร่งรัดส่งเสริมการยกระดับ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยการเสริมสร้าง

องค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจฯ

แผนงาน แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วิสัยทัศน์กระทรวง

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง 

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กระทรวง

2.  การยกระดับสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถแก้ไขปัญหา

ท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 2.  สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็น

สังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 11. จ่านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา

 วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ผลสัมฤทธ์ิ หน่วยงาน 3. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจฐานราก

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ หน่วยงาน 3.1  มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถน่า วทน. ไปใช้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้

มีคุณภาพ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5.2  จ่านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

( 135 ราย)

5.1  มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจาก

การน่าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 (95 ล้านบาท)

2.1  มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน่าผลงานวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  ( 15 ล้านบาท)

2.7  จ่านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  ( 5 ราย)

2.1  มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน่า

ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  ( 50 ล้านบาท)
6.1  มูลค่าผลกระทบทางสังคมชุมชน และ คุณภาพชีวิต ( 33 ล้านบาท)

6.2  จ่านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วย

พัฒนา  ( 12 ชุมชน/ท้องถ่ิน)

กลยุทธ์หน่วยงาน 3. ถ่ายทอดเทคโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และ คุณภาพ

ชีวิตท่ีดี
งบประมาณ (บาท) 1,630,700                                                                          500,000                                                           16,072,200                                                                                 
ผลผลิต/โครงการ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)และการพัฒนานักรบ

อุตสาหกรรมอาหารพันธ์ใหม่ (Food Warrior)

โครงการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ

ทางการแพทย์

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 :การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหารเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค New Normal 

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานและ

รับรองคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

ตัวช้ีวัด ระดับ โครงการ 1. สถานประกอบการท่ีได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน/อัตราการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10)  (อว.) 

ปรับแก้ช่ือตาม สงป.พิจารณา

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศเพ่ิมข้ึน/ทดแทนการ

น่าเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  (50 ล้านบาท) ( วว.)

ปรับแก้ช่ือตาม สงป.พิจารณา

1. จ่านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา ( 80 ผลิตภัณฑ์) (ทช.)

2. จ่านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน.เข้าไปช่วยพัฒนา  (12 ชุมชน/ท้องถ่ิน) (ทช.)

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,160,900                                                                                                                               

2. เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม1. เร่งรัดพัฒนาก่าลังคนส่าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือฟ้ืนฟู เศรษฐกิจ ยุคหลังโควิด

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. ระบบงานคุณภาพท่ีเก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมท้ังชุมชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)

9.2.1 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด 600,000ล้านบาท

9.1   การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หมุดหมายท่ี  7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

7.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการด่าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

6. เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์

7. บริหารจัดการระบบเช่ือมโยงองค์กรโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ (System integration) ให้ได้มาตรฐานสากล

3 ก่าหนดหลักเกณฑ์ริเร่ิมและเง่ือนไขส่าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจ (Specification for 

innovation)

3.1  มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  ( 100 ล้านบาท)

3.2  จ่านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  ( 2 ราย)

1. จ่านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับบริการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์เช่ือมต่อ

และขับข่ีอัตโนมัติ (CAV) ( 2 ผู้ประกอบการ) (วว.) 

2. จ่านวนผลงานนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ท่ีได้รับการทดสอบและรับรองโดยสนาม

ทดสอบยานยนต์เช่ือมต่อและขับข่ีอัตโนมัติ (2 นวัตกรรม)  (วว.) 

ปรับแก้ช่ือตาม สงป.พิจารณา

กิจกรรมท่ี 1 สร้างสนามทดสอบ CAV Proving Ground  ระยะท่ี 2

 โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะท่ี 2 

2.1  มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน่าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

หมุดหมายท่ี  8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

1. จ่านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน

การแข่งขัน  ( 135 ราย)   (แก้ว/ยาง/กระดาษ วว./อว./บท.)

38,618,000                                                                              

5. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ (System Integration)

1.  มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน่าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

5.  มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

6.  จ่านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

กิจกรรมท่ี1  : เพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคเศรษฐกิจ ชุมชน และประชาชน

2. ประเทศมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพรองรับนวัตกรรม การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียวฐานชีวภาพเชิงหมุนเวียน รวมท้ังอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เป็นองค์กรน่าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1. ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. วิจัยพัฒนาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนสู่เชิงพาณิชย์

3. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เกิดการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์

2.6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความเช่ือมโยงงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยรับงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์บริการ

4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

 4.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน สาขาอุตสาหกรรม และบริการขยายตัว

4.1.1 อัตราการขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.1

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ8.  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

9.1.2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค

9.1.2.1(2) มูลค่าการลงทุนรวมใน ประเทศ ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี (M8)

8.1    การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

8.1.2    การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้น ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน

8.1.2.1    อัตราการขยายตัวจ่านวนการ ก่อต้ังวิสาหกิจเร่ิมต้น เฉล่ียร้อยละ 10 (M7)

8.1  ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน

 8.1.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่ากับร้อยละ 35.5

9.2 การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ พิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ

8.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัว

เพ่ิมข้ึน

8.1.2 มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561-2580  ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกมีมูลค่าการลงทุน 500,000 ล้านบาท พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มี

มูลค่าการลงทุน 100,000 ล้านบาท และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค่า 

10,000 ล้านบาท

สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและย่ังยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต

แผนงานบูรณาการอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต

1.  ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่าหรับการยกระดับ อุตสาหกรรมเป้าหมายส่าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่อนาคต

7.2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการส่งออกของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ

การส่งออกรวมของประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 20 ภายในปี 2570

2.7.1 ส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคะวันออก

1.   มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน่าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

080101  :  การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 090102  :  การลงทุนในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1.  อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD

2.  อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD

3.  สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (KPI 2 3)

2. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน (KPI 1)

3. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต (KPI 2 3)

4. สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและส่ิงแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก (KPI 1 2)

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


