
แผนปฏิบัติการ สศอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ก าหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 
1. การจัดท านโยบาย 
แผนและมาตรการ
ด้านอุตสาหกรรม 

1.1 จัดท ายุทธศาสตร์/
แนวทาง/มาตรการการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพรวม 

KPI – 1.1  
ร้อยละระดับ
ความเชื่อม่ัน
ของผู้บริหาร 
อก. ต่อนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์  
ที่ สศอ. จัดท า 
KPI – 1.2  
ร้อยละระดับ
ความเชื่อม่ัน 
ของผู้น าภาค 
อุตสาหกรรม 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ต่อนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ 
ที่ สศอ. จัดท า 
KPI – 1.3 
จ านวนนโยบายที่
เสนอที่
สามารถ
ผลักดันเข้าสู่ที่
ประชุม กอช. 
หรือ ครม. 
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 
 

              สม./สขอ. 

1.1.1 การจัดท า
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติภายใต้
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี 

-  เสนอ
ยุทธศาสตร์ 
ต่อ ครม. 

√     √        สขอ. 

- ขับเคลื่อน
แผนสู่การ
ปฏิบัติ 

    √ √ √ √ √ √ √ √  สร.1/2ร.2/
สม./สขอ./
สท./สว./

ศส. 
1.1.2 ยุทธศาสตร์

ยกระดับอุตสาหกรรม
ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 
(Thai industry 4.0 
Strategy) 

-  เสนอ
ยุทธศาสตร์ 
ต่อ ผู้บริหาร 

อก. 

         √    สม. 

1.2 จัดท ายุทธศาสตร์/
แนวทาง/มาตรการการ
พัฒนาอุตสาหกรรมราย
สาขา 

              สร.1/ 
สร.2 

1.2.1 จัดท าแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขาที่มีศักยภาพ  

2 สาขา 
-แปรรูปอาหาร 
-สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

             สร.2 

1.2.2 จัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขาที่มีศักยภาพ 

8 ยุทธศาสตร ์
1. แปรรูป
อาหาร 

             สร1./สร.2 

2.สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

              

3. ยานยนต์      √         
4. หุ่นยนต์        √       

5. พลาสติก
ชีวภาพ 

              

6. อากาศ
ยาน 

              

7. ไฟฟ้า               

เอกสารแนบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

8. การแพทย์
ครบวงจร 

              

โครงการส าคัญ 
1.2.3 โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติก 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 
แผนเงิน 

19 .00 ล้านบาท 
 

  30% 
 

5.70 

  25% 
 

4.75 

  25% 
 

4.75 

 20% 
 

3.80 

  
 

19.00 

สร.1 

1.2.4 โครงการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม    
โอเลโอเคมีจากปาล์ม
น  ามัน 

แผนงาน 
ร้อยละ 
แผนเงิน 

4.85 ล้านบาท 

     30% 
 

1.455 

  25% 
 

1.2125 

  25% 
 

1.2125 

80% 
 

3.88 

สร.2 

1.2.5 การค้าจาก
มูลค่าเพิ่ม (Trade in 
Value Added) ของภาค 
อุตสาหกรรมไทย 

แผนงาน 
ร้อยละ 
แผนเงิน 

4.85 ล้านบาท 

   
 
 

 
15% 

 
1.4 

  
 
 

 
20% 

 
1.0 

  
 
 

 
30% 

 
0.8 

  
35% 

 
0.8 

 
 
 

4.00 

สว. 

1.3 จัดท ายุทธศาสตร์/
แนวทาง/มาตรการการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
เชิงพื้นท่ี 

-              สม. 

1.4 จัดท ายุทธศาสตร์/
แนวทาง/มาตรการการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ 

               

1.4.1 โครงการ
จัดท ายุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมกับต่าง 
ประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 
แผนเงิน 

0.6 ล้านบาท 

 
 

 
 

0.45 

 
 

0.15 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.60 

สท. 

1.5 เสนอแนะนโยบาย
และแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับมหภาค 

จ านวนนโยบาย 
แผน มาตรการ 
เรื่องที่ให้
ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะแก่
ผู้บริหาร
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
(เรื่อง) 

แผนงาน 
19 เรื่อง 

  
1 

1 
1 

  
2 

2 
2 

  2 
2 

 
1 

 
2 

2 
1 

 สขอ. 
สม. 

1.6 เสนอแนะนโยบายและ
แผน พัฒนา
อุตสาหกรรมระดับสาขา 

แผนงาน  
18 เรื่อง 
แผนงาน  
18 เรื่อง 

2 
 

1 

2 
 

2 

1 
 

2 

1 
 

1 

1 
 

2 

1 
 

1 

1 
 

2 

2 
 

1 

1 
 

1 

2 
 

2 

2 
 

2 

2 
 

1 

 สร.2 
 

สร.1 

1.7 เสนอแนะท่าทีด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับประเทศ 

แผนงาน 
65 เรื่อง 

5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5  สท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

2. การขับเคลื่อน
นโยบาย 

                 

2.1 ปฏิรูป
ภาคอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมท่ี
ขับเคลื่อนด้วย
ปัญญา 

                 

2.1.1 ยกระดับผลิต
ภาพ มาตรฐาน และ
นวัตกรรม 

                 

กิจกรรมที่ 1 
Standard : ก าหนด
แนวทาง/มาตรการ
การส่งเสริมก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้
ครอบคลุมทุก
อุตสาหกรรม 

(1.1) ผลักดันมาตรฐาน       
อาหารภายใต้
คณะกรรมการวิชาการ 
รายสาขา คณะที่ 35 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 มอก.              สร.2 

(1.2) ผลักดันมาตรการ
ออกประกาศมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ มอก. ภาค
บังคับ สิ่งทอเทคนิคการ
ลามไฟส าหรับที่พักอาศัย 
ยานยนต์โดยสารสาธารณะ 
และเครื่องแบบและชุด
ท างาน ภายใต้คณะ 
กรรมการวิชาการราย
สาขา คณะที่ 36 สิ่งทอ 

 มอก.              สร.2 

กิจกรรมที่ 2 R&D, 
Intellectual 
Infrastructure : 
ก าหนดแนวทาง/
มาตรการการส่งเสริม
และผลักดันบัญชี
นวัตกรรม การจด
สิทธิบัตรและ GI 
Product 

(2.1) การประสานงาน
ด าเนินงานเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
อุตสาหกรรมรายสาขา 

(2.1.1) สนับสนุน
และส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและแก้ไข
ปัญหาอุตสาหกรรมด้วย
มาตรการ green tax 
expense 

               สร.1 

 (2.2) งานตามมติ
คณะรัฐมนตรีหรือได้รับ
มอบหมายพิเศษ 

               สร.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

(2.2.1) การ
พิจารณาอนุมัติแบบการ
ผลิตรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐาน สากล 
(Eco Car และ Eco Car 
รุ่นที่ 2) 

 
 (2.2.2) มาตรการ

สนับสนุน การผลิต
รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงาน ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย 

               สร.1 

กิจกรรมที่ 3  IoT, 
Digital, Big Data : 
ก าหนดแนวทาง/
มาตรการในการใช้
ประโยชน์จาก IoT, 
Digital,Big Data ใน
ภาคอุตสาหกรรม  
ตามแนวทาง 
Industry 4.0 

(3.1) การประสานงาน
และร่วมด าเนินงานใน
การก าหนดแนวทาง/
มาตรการในการใช้
ประโยชน์จาก 
IoT,Digital,Big Data กับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

               สร.1 

 (3.2) การขับเคลื่อน
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพภาคอุตสาหกรรม 

 - เสนอแผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติ
การ ต่อ ปกอ. 

             ส่วน 2 สขอ. 
 

   - เสนอแผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติ
การ ต่อ ครม.  

 √            ส่วน 2 สขอ. 

   - จัดท าค าขอ
งบประมาณ ปี 
61 

              

2.1.2 สนับสนุน
ผู้ประกอบการ 

                 

กิจกรรมที่ 4  
Smart Entrepreneur 
ก าหนดแนวทาง/
มาตรการในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ทั งระดับ Start Up, 
OTOP, SMEs, Les 

(4.1) งานเร่งรัดนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Cluster) 

 -ขับเคลื่อน
ผ่าน คกก. 

             สขอ./สม./
สร.1/สร.2 

 -สรุปผลการ
ด าเนินงาน
เสนอ ครม. 

     √        

(4.2) คณะท างานศึกษา
แนวทางในการพัฒนา

               สร.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

ในการยกระดับ
มาตรฐานการผลิต
และผลิตภัณฑ์/การ
บริหารจัดการ โดย
การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม 

อุตสาหกรรมเหล็กไทย
อย่างยั่งยืน 
(4.3) ฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการพัฒนา  
โรงงานสกัดน  ามันปาล์ม 
(อก.) ภายใต้
คณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน  ามันแห่งชาติ 

 พัฒนา
อุตสาหกรรม 

             สร.2 

(4.4) ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูป
สับปะรด (อก.) ภายใต้
คณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติ 

 พัฒนา
อุตสาหกรรม 

             สร.2 

โครงการท่ีส าคัญ 
(4.5) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตภาค 
อุตสาหกรรม 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
145.9  ล้านบาท 

  
 

35 
 

50.72 
 

  25 
 

36.23 

  
 

25 
 

36.74 

 15 
 

21.74 

 144.90 สขอ. 

(4.6) โครงการบริหาร
การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของประเทศ 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 
แผนเงิน 
5.50 ล้านบาท 

 15 
 

0.825 

20 
 

1.1 
 

  25 
 

1.375 

  
 

25 
 

1.375 

15 
 

0.825 

  5.50 
 

สขอ. 

2.1.3 การสนับสนุน
การรวมกลุ่ม 
Cluster 

                 

กิจกรรมที่ 5 ก าหนด
แนวทางการส่งเสริม
การรวมกลุ่ม Cluster 
ทั งในแนวด่ิง แนวราบ 
เพื่อรองรับและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

     √  √  √  √  √    

กิจกรรมที่ 6 ก าหนด
แนวทางส่งเสริมให้มี
การสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้ประกอบการ 

โครงการท่ีส าคัญ 
(6) โครงการเครือข่าย
นวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม 

 แผนงาน 
ร้อยละ 
แผนเงิน 

6..1 0 ล้านบาท 

 35 
 

2.135 

 
 

 25 
 

1.525 

 
 

 25 
 

1.525 

 15 
 

0.915 

  100 
 

6.10 

สร.2. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

ภาครัฐ หน่วยงานวิจัย 
เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ 
2.2 ปฏิรูปนิเวศ
อุตสาหกรรมรองรับ
อุตสาหกรรมท่ีขับ 
เคลื่อนด้วยปัญญา 

                 

2.2.1 การปรับ
โครงสร้างองค์กร
ภาครัฐ 

                 

กิจกรรมที่ 1 MOI 
Reform : ก าหนด
แนวทางปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน 
อก. รองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 

                 

กิจกรรมที่ 2 New 
Public 
Management : 
ก าหนดแนวทาง/
มาตรการการปรับปรุง
การบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เอื อต่อการ
ด าเนินธุรกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม 

                 

กิจกรรมที่ 3 E- GOV 
: ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐน าระบบ IT มา
ใช้ในการให้บริการ
มากยิ่งขึ น เช่น การ
ให้บริการ/ติดตาม/
ตรวจสอบสถานะบน
มือถือ ฯลฯ 

2.12 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ 
(Eco Sticker) 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
3.87 ล้าน

บาท 

 
 
 

 
 
 

 30 % 
 

1.161 
 

 
 
 

 25 % 
 

0.9675 
 
 
 

 
 
 

 25% 
 

0.9675 
 
 

 20% 
 

0.774 
 
 

 
 

3.87 

สร.1 

2.2.2 การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

                 

กิจกรรมที่ 4 ก าหนด
แนวทางมาตรการ/
การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานในด้านต่าง ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมใน
ภาพรวมและรายสาขา
ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การคมนาคม ระบบ
นิเวศน์อุตสาหกรรม /
ด้านพลังงาน/
โครงสร้างพื นฐาน
ดิจิทัล  รวมถึงกฎ 
ระเบียบต่างๆ ทั งใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ/
นิคมอุตสาหกรรม 
2.2.3 การพัฒนา
บุคลากร 

                 

กิจกรรมที่ 5 ก าหนด
แนวทาง/มาตรการ
การพัฒนา
ผู้ประกอบการ/
แรงงานให้มีความรู้
และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี Digital ใน
ด้านต่างๆ เช่น การ
ผลิต การบริหาร
จัดการ การวิจัย การ
คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ 
และการตลาด 

                 

กิจกรรมที่ 6 ก าหนด
แนวทาง/มาตรการ
การพัฒนาทักษะ
แรงงานให้ตรงความ
ต้องการใน
ภาคอุตสาหกรรม/การ
คาดการความต้องการ
แรงงานเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

                 

2.3 เช่ือมโยง
อุตสาหกรรมไทยกับ
เศรษฐกิจโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 Global 
Acceptant : 
ก าหนดแนวทาง/
มาตรการการผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการไทย
เป็นที่รู้จักในตลาดโลก 
 
 

                 

กิจกรรมที่ 2 Global 
Linkage : ก าหนด
แนวทาง/มาตรการ
การเชื่อมโยงการผลิต
ของไทยกับห่วงโซ่การ
ผลิตของโลก เพื่อ
ความม่ันคงทางด้าน
การจัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิต และการกระจาย
สินค้า (น าร่อง 
อุตสาหกรรมอาหาร 
ไบโอเทคโนโลยี 
ชิ นส่วนอากาศยาน) 

โครงการท่ีส าคัญ 
(2.1) โครงการศึกษากล
ยุทธ์การสร้างความ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการของ
ไทยภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ  
(ระยะที่ 2) 

 แผนงาน 
ร้อยละ 
แผนเงิน 

3.5 ล้านบาท 

  
 

0.4575 

 
 

0.61 

   
 

0.7625 

  
 

0.7625 

  
 

0.4575 

   
 

3.5 
 
 

สท. 

กิจกรรมที่ 3 Global 
standard : ก าหนด
แนวทาง/มาตรการ
การเชื่อมโยง
มาตรฐานของไทยเข้า
สู่การมาตรฐานของ
โลก เพื่อให้ภาคการ
ผลิตของไทยสามารถ
ชี น าหรือตอบสองต่อ
ความต้องการใน
ตลาดโลก 

                 

กิจกรรมที่ 4 ก าหนด
แนวทาง/มาตรการ
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเชื่อมโยง
การผลิตและการ 
ตลาด กับต่างประเทศ 

(4.1) โครงการเตรียม
ความพร้อม
ภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อ
รองรับการเชื่องโยงใน
ภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจ
ดิจิตอล 

 แผนงาน 
แผนเงิน 
4.26 ล้านบาท 

  
0.639 

 
 

 
0.852 

  
0.9798 

  
0.9798 

  
0.8094 

  4.26 
 

สท. 

กิจกรรมที่ 5 ก าหนด
แนวทาง/มาตรการใน

(5.1) โครงการศึกษากล
ยุทธ์การเปิดเสรีด้านการ

 แผนงาน 
แผนเงิน 

  
 

 
0.675 

 
0.90 

   
1.125 

 
 

 
1.125 

 
 

 
0.675 

 4.5 
 

สร.2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

การส่งเสริมการลงทุน
ของบริษัทชั นน าระดับ
โลกให้มาลงทุนใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายและ
อุตสาหกรรมทั่วไป ใน
พื นที่เฉพาะและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ลงทุนและบริการในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมไทย 

4.5 ล้านบาท 

กิจกรรมที่ 6 ก าหนด
แนวทาง/มาตรการใน
การส่งเสริมการขยาย
การลงทุนไปยัง
ต่างประเทศ 

                 

3. ภารกิจอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย 

                 

 (3.1) งานแก้ไขข้อ
ร้องเรียน 

(3.1.1) การ
แก้ไขข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เหล็ก 

               สร.1 

 (3.2) งานคณะกรรมการ 
ต่างๆ หรือปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง 

                

 (3.2.1) หารือประสาน 
ความร่วมมือทาง
เคมีภัณฑ์เพื่อบริหาร
จัดการสารเคมีในกลุ่ม
ประเทศเอเซียแปซิฟิค 
(APEC CHEMICAL 
DIALOGUE) และ
ประสานความร่วมมือเพื่อ
วางแผนอุตสาหกรรมใน
ประเทศอาเซียนและ
ญี่ปุ่น (AMEICC 
Working Group on 
Chemical Industry)) 

               สร.1 

 (3.2.2) หารือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการ 

               สร.1 



- 10 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

ประสานความร่วมมือเพื่อ
วางแผนอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศ
อาเซียน (AMEICC 
AUTOMOBILE 
INDUSTRY ) และ
ประสานความร่วมมือใน
กลุ่มประเทศสมาชิก 
เอเปคต่อการเปิดเสรี
ทางการค้า และความ
ร่วมมือต่างๆ สาขาอุตสา
กรรมยานยนต์  (APEC 
AUTOMOTIVE  
DIALOGUE ) 

 (3.2.3) คณะกรรมการ
ส่งเสริมพาณิชย์นาวี 

               สร.1 
 

 (3.2.4) คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องพัฒนาอู่เรือ 

               สร.1 
 

 (3.2.5) คณะ อนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดทาง 
เทคนิคของสินค้าเหล็ก 

               สร.1 

 (3.2.6) คณะ 
อนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดทางเทคนิค
ของสินค้าเหล็ก ภายใต้
มาตรการปกป้อง 

               สร.1 
 

 (3.2.7) คณะ อนกุรรมการ
พิจารณาไต่สวนภายใต้ 
มาตรการปกป้อง 

               สร.1 
 

 (3.2.8) คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการไต่สวน 

               สร. 1 

 (3.2.9) คณะ 
อนุกรรมการก าหนด
มาตรบานควบคุม 
มลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะ 

               สร.1 
 

 (3.2.10) คณะท างาน
เพื่อพิจารณาการรับรอง 
ข้อก าหนดของ
สหประชาชาติ 

               สร.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

 (3.2.11) คณะท างาน
ศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานด้าน
ไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทย 

               สร.1 
 

 (3.2.11) คณะท างาน
ด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างความพร้อม
ด้านการระเบียบบริหาร
การค้ารองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
ในคณะท างานสินค้ายาน
ยนต์และชิ นส่วน 

               สร.1 
 

 (3.2.12) คณะ 
อนุกรรมการ ศึกษาและ
วางแผนการผลิตก าลังคน
เพื่อรองรับการพัฒนา 
ระบบคมนาคมและการ
ขนส่ง สาขาการขนส่ง
ทางราง 

               สร.1 
 

 (3.2.13) เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดจ้าง
และตรวจรับโครงการ
ของหน่วยงานภายใน 
สศอ. 

               สร.1 
 

 (3.2.14) ผู้แทน สศอ. 
ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่าย
ยุทธศาสตร์ส านักงาน
ประสานการพัฒนาพื นที่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(สปพ.) ภายใต้ สปอ.อก. 

               สม. 

 (3.2.15) ผู้แทน สศอ. 
ในณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความแข้งแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

               สม. 

 (3.2.16) ผู้แทน สศอ. 
ในคณะท างานขับเคลื่อน

               สม. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 (3.2.17) ผู้แทน อก. ใน
คณะกรรมการส่งเสริม
การค้าชายแดนและการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

               สม. 

 (3.2.18) ) ผู้แทน อก. 
ในคณะกรรมการก ากับ
การด าเนินโครงการ
ศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้ประกอบการไทย
ในโซ่อุปทานตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ 

               สม. 

 (3.2.17) คณะกรรมการ
ก ากับดูแลงานด้าน
ต่างประเทศของ อก.  

               สท.  

 (3.2.18) คณะท างาน
ศึกษาผลกระทบจากการ
จัดท าความตกลงการค้า
เสรี 

               สท.  

 (3.2.19) คณะท างาน
เพื่อท าการวิเคราะห์
ผลกระทบจากการจัดท า 
FTA ต่างๆ ในเชิงลึก 

               สท.  

 (3.2.20) คณะกรรมการ
นโยบายเศรฐกิจระหว่าง
ประเทศ  

               สท. 

 (3.2.21) คณะกรรมการ
เขตการค้าเสรี 

               สท.  

 (3.2.22) คณะกรรมการ
เจรจาความตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ  

               สท.  

 (3.3) งานตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือได้รับ
มอบหมายพิเศษ 

                

 (3.3.1) การด าเนินงาน
บริหารการน าเข้าชิ นส่วน
รถยนต์ที่มีถ่ินก าเนิดจาก
ญี่ปุ่น ที่ได้รับอนุมัติ

               สร.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

เพื่อให้ได้รับสิทธิช าระ
ภาษีตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและญี่ปุ่นส าหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ (JTEPA) 

 (12) การเข้าร่วม
ประชุมในฐานะผู้แทน 
อก. สศอ. ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
29 คณะ 

 35 ครั ง              สร.2 

 (3.4) การศึกษาและ
วิเคราะห์เพื่อจัดท า
ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร
เช่น ปาฐกฐา ค า
บรรยาย/สัมภาษณ์ ค า
กล่าว ประเด็นถาม – 
ตอบ รายงาน 

 สร. 2 
(10 เร่ือง) 

             สร.1/2ร.2/
สม./สขอ./
สท./สว. 

 (3.5) การจัดท า
บทความ บทวิเคราะห์ 
และผลงานเชิงวิชาการ 
ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมมหภาค
และประเด็นอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 

 สร. 2 
(6 เร่ือง) 

             สร.1/2ร.2/
สม./สขอ./
สท./สว. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยท่ีเช่ือถือได้ทันสถานการณ์และตรงความต้องการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
ดัชนีอุตสาหกรรม 

1. บริการด้านดัชนี
อุตสาหกรรม  
(รายเดือน + รายปี) 

KPI –2.1 
ร้อยละ ของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
สารสนเทศ
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
และระบบ

              ศส. 

 1.1 งานส ารวจข้อมูล               

 1.1.1 ส ารวจข้อมูล
รายเดือน รง.8 

ชุดข้อมูล 
2,000 ชุด 

            ชุดข้อมูล 
2,000 ชุด 

 1.1.2 ส ารวจข้อมูล
รายปี รง.9 

ชุดข้อมูล 
4,000 ชุด 

            ชุดข้อมูล 
4,000 ชุด 
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เผยแพร่ผลการปรับปรุง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

 1.2 การจัดท าดัชนี เตือนภัยที่ 
สศอ. จัดท า 
KPI – 2.2  
ร้อยละของ
การด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข
การให้บริการ
สารสนเทศ
และระบบ
เตือนภัยที่
ผู้รับบริการ
ประสงค์ให้
ปรับปรุงที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

              

 1.2.1 การพัฒนา 
และจัดท าดัชนี
อุตสาหกรรมเพื่อให้
สามารถสะท้อน
โครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  

ร้อยละความ
ครอบคลุม
ของส ามะโน
อุตสาหกรรม 

            ร้อยละความ
ครอบคลุม
ของส ามะโน
อุตสาหกรรม 

 1.2.2 การ
ประมวลผล ตรวจสอบ 
และควบคุมคุณภาพดัชนี
อุตสาหกรรม 

ร้อยละความ
ถูกต้องของ
ข้อมูลท่ี
น ามาใช้ใน
การค านวณ
ดัชนี 

            ร้อยละความ
ถูกต้องของ

ข้อมูลท่ี
น ามาใช้ใน
การค านวณ

ดัชนี 

 1.2.3 การขยาย
กรอบการจัดท าดัชนี
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานสากล เช่น 
ดัชนีหมวดเหมืองแร่, 
ไฟฟ้า, ก๊าซ หรือ ไอน  า 
เป็นต้น 

เร่ือง             เร่ือง 

 1.2.4 ดัชนี
แรงงาน (Labor Index) 
และดัชนีผลิตภาพ
แรงงาน (Labor 
Productivity Index) 
รวมถึงรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์ 

จ านวนคร้ังท่ี
จัดท าและ

เผยแพร่ต่อปี 
12 คร้ัง 

            จ านวนคร้ังท่ี
จัดท าและ

เผยแพร่ต่อปี 
12 คร้ัง 

 1.2.5 การจัดท า
รายงานดัชนี
อุตสาหกรรม รวมถึง การ
วิเคราะห์และคาดการณ์
แนวโน้ม MPI 

รายเดือน             รายเดือน 

 1.2.6 การจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ดัชนีอุตสาหกรรม  

12 คร้ัง             12 คร้ัง 
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เผยแพร่ช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

 1.2.7 การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัย
และพัฒนาดัชนี
ภาคอุตสาหกรรม 

3 คร้ัง             3 คร้ัง 

 1.2.8 ผลิตภาพและผล
ประกอบการ
อุตสาหกรรมรายปี (TFP) 

จ านวนคร้ังท่ี
จัดท าและ

เผยแพร่ต่อปี 
1 คร้ัง 

            จ านวนคร้ังท่ี
จัดท าและ

เผยแพร่ต่อปี 
1 คร้ัง 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเชิง
ลึกเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมทั งใน
ภาพรวมและรายสาขา
อุตสาหกรรม (IU) 

โครงการส าคัญ 
2.1 โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม (IU)  

แผนงาน 
ร้อยละ 100 

 
แผนเงิน 
8.0 ล้าน

บาท 

       30% 
 
 

2.4 

 30% 
 
 

2.4 

  *ต.ค. 60 20% 
*ธ.ค. 60 20% 
 
 
*ต.ค. 60 1.6 
*ธ.ค. 60 1.6 

สว. 
 

2.2 โครงการศูนย์
สารสนเทศอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องหนังและรองเท้า  
อัญมณีและเครื่องประดับ) 

แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้าน

บาท 

 
 

35 
 

0.805 

 
 

 
 

25 
 

0.575 

 
 

 
 

25 
 

0.575 

 
 

15 
 

0.345 

 
 

 
 

100 
 

2.30 

สร.2 

 2.3 โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้านบาท 

 
 

35 
 

0.805 

 
 

 
 

25 
 

0.575 

 
 

 
 

25 
 

0.575 

 
 

15 
 

0.345 

 
 

 
 

100 
 

2.30 

สร.2 

 2.4 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางและไม้ยางพารา 

แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้านบาท 

 
 

35 
 

0.805 

 
 

 
 

25 
 

0.575 

 
 

 
 

25 
 

0.575 

 
 

15 
 

0.345 

 
 

 
 

100 
 

2.30 

สร.2 

 2.5 โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมอาหาร 

แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้านบาท 

 
 

 
0.805 

 
 

 
 

 
0.575 

 
 

 
 

 
0.575 

 
 

 
0.345 

 
 

 
 

 
2.30 

สร.2 

 2.6 โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 

30  
 

0.69 

 
 
 

 
 
 

25  
 

0.575 
 

 
 
 

 
 
 

25  
 

0.575 
 

 
 
 

20  
 

0.46 
 

 
 
 

 
 

2.3 

สร.1 

 2.7 โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 

 
 
 

 
 
 

30  
 

0.69 

 
 
 

 
 
 

25  
 

0.575 

 
 
 

 
 
 

25  
 

0.575 

 
 
 

20  
 

0.46 

 
 
 

 
 

2.3 

สร.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

ส าหรับอุตสาหกรรม
พลาสติก 

2.3 ล้านบาท    

 2.8 โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 

30  
 

0.69 

 
 
 

 
 
 

25  
 

0.575 
 

 
 
 

 
 
 

25  
 

0.575 
 

 
 
 

20  
 

0.46 
 

 
 
 

 
 

2.3 

สร.1 

 2.9 โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 

30 % 
 

0.69 

 
 
 

 
 
 

25 % 
 

0.575 
 

 
 
 

 
 
 

25 % 
 

0.575 
 

 
 
 

20 % 
 

0.46 
 

 
 
 

 
 

2.3 

สร.1 

 2.10 โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกส าหรับอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 

30 % 
 

0.69 

 
 
 

 
 
 

25 % 
 

0.575 
 

 
 
 

 
 
 

25 % 
 

0.575 
 

 
 
 

20 % 
 

0.46 
 

 
 
 

 
 

2.3 

สร.1 

 2.11 โครงการพัฒนา
สารสนเทศยานยนต์ 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.3 ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 

 30 % 
 

0.69 
 

 
 
 

 25 % 
 

0.575 
 

 
 
 

 25 % 
 

0.575 
 

 20 % 
 

0.46 
 

 
 

2.3 

สร.1 

 2.13 โครงการศูนย์
สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการเพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity) 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

แผนเงิน 
2.375  
ล้านบาท 

 
 
 

15 
 

0.3563 
 
 

20 
 

0.475 

  25 
 

0.5938 

  25 
 

0.5938 

15 
 

0.3563 

  2.375 สขอ. 

 2.14 การพัฒนาข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

               สท. 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
ระบบชี น าเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม 

3.1 โครงการศึกษาการ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ไทยและความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

 
แผนเงิน 

4.50 ล้าน
บาท 

 
 
 

   35% 
 
 

1.575 

  35% 
 
 

1.575 

  30% 
 
 

1.35 

  
 
 

4.5 

สว. 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
แบบจ าลองและ
เครื่องมือในการ

4.1 โครงการจัดท าและ
พัฒนาแบบจ าลองเพื่อ
การวิเคราะห์สภาวะ

 แผนงาน 
ร้อยละ 100 

 

 
 
 

  15% 
 
 

  20% 
 
 

  35% 
 
 

 30% 
 
 

 
 
 

สว. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

วิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และผลกระทบ
ภาคอุตสาหกรรม 

แผนเงิน 
3.3 ล้านบาท 

1.155 0.825 0.660 0.660 3.30 

กิจกรรมที่ 5 บริการ
สารสนเทศโดยจัดท า
ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
ภาพรวม/รายสาขา 

5.1 บริการสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภาพรวม/รายสาขา 16
สาขา ได้แก่  อาหาร ยา 
สิ่งทอ รองเท้า  อัญมณี 
เยื่อกระดาษ ปูนซีเมนต์ 
เซรามิก ผลิตภัณฑ์ยาง 
และเฟอร์นิเจอร์ เหล็ก
และเหล็กกล้า เครื่อง ใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และปิโตรเคมึ 

16 สาขา               สว./สร.1/
สร.2 

 - รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรายเดือน 

5 สาขา  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  สว./สร.1/
สร.2 

 - รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรายไตรมาส 

16 สาขา    √   √   √   √  สว./สร.1/
สร.2 

 - รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรายปี 

16 สาขา     √          สว./สร.1/
สร.2 

 - ข้อมูลประกอบการ
แถลงข่าว 

16 สาขา  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  สว./สร.1/
สร.2 

 - สรุปสถานการณ์การ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  สว. 

 - สรุปสถานการณ์การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  สว. 

 - รายงานชี น าและเตือน
ภัยภาคอุตสาหกรรม 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  สว. 

 - วิเคราะห์ผลกระทบ
ภาคอุตสาหกรรมจาก
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
หรือ Hot Issue 

     √      √    สว. 

 - เผยแพร่ระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม 

    √   √   √   √  สว. 

กิจกรรมที่ 6 OIE Big 
Data 

6.1 พัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมโดยใช้
เทคโนโลยี Big Data/ GIS  

จ านวนระบบ               ศส. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 7 การวัด
การขับเคลื่อนการ
พัฒนา 
อุตสาหกรรม 

7. การประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา 

                

 7.1 การ
ประเมินผลความคุ้มค่า
ของการด าเนินโครงการ
พัฒนาศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก(IIU) 

               สร.1 

 7.2 การประเมินผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พลาสติกเพื่อทดแทนการ
น าเข้าและ/หรือส่งเสริม
การส่งออก 

               สร.1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาองค์กร 
3.1 การพัฒนา
องค์กร 

                 

กิจกรรมที่ 1 การปรับ
โครงสร้าง สศอ. ตาม
ทิศทางการพัฒนาของ
รัฐบาล 

1. การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้าง
ของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
- แต่งตั งคณะท างานการ
ปรับโครงสร้างภายใน
กรม (เฉพาะภายในกรม)
และคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม       
(ที่มี 6 หน่วยงาน
ภายนอกร่วมเป็น
องค์ประกอบ) 

   
 
 

√ 

            กพบ. 

 - จัดท าเอกสารค าชี แจงฯ 
และประชุมคณะท างาน
การปรับโครงสร้างภายใน
กรม เพื่อพิจารณาบทบาท 
ภารกิจหน้าที่ และ
โครงสร้างที่เหมาะสม 
- ประชุมคณะท างานแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรม 
- ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวง 

      √    
 
 
 
 
 

   √ 

 
 
 
 
 
       
       

 
√  
 

       กพบ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

 2. การประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  
(มาตรา 44) 
- ประสานการจัดท า
ตัวชี วัดและเกณฑ์ใน
องค์ประกอบที่ 1 
- ประชุมและจัดท าค า
รับรองและเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 และ 3 
- จัดท ารายงาน 
การประเมิน 
- ประสานการจัดท า
ตัวชี วัดและเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 4  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 

    
 
 
 
 
 
√ 

    

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการ 
โดยมุ่งเน้นกลไก
ประชารัฐ (โปร่งใส 
เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได้) 

การตรวจสอบภายในเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลโดย
ใช้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของ
กรมบัญชีกลาง 

 ผ่านเกณฑ์
ประกัน
คุณภาพ 
ทุก 5 ปี 

             ตสน. 

 รายงานผลการควบคุม
ภายใน 
- ทบทวนค าสั่งแต่งตั ง
คณะท างานฯ 
- จัดท าแผนปี 2560 
- รายงานผล รอบ 6 
เดือน  
- รายงานผล รอบ       
12 เดือน 

 ส านัก/ศูนย์       
√ 

√ 
 

 
 
 
 
 

√ 
 

     
 
 
 
√ 
 

 กพบ. 
/ตสน. 

กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการ
ภาครัฐ 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการภาครัฐ 
สศอ. แบ่งเป็น 2 เรื่อง 
1. PMQA ตามสัญญา
จ้าง 
    - ลงนามสัญญา 
 (7 ก.พ.60) 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

ส านัก/ศูนย์  
 
 
 

 
 

 

   
 

 
 
 
 

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40% 

   
 
 
 
 
 

30% 

   
 
 
 
 
 

1.5 

กพบ. 
 
 
 
 
 

กพบ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

    - การเบิกจ่ายตาม
สัญญาจ้าง 
2. กิจกรรมหลักภายใต้ 
PMQA ประกอบด้วย 
2.1 การจัดกิจกรรม 
PMQA Kickoff 
2.2 การจัดประชุม
ทบทวนการจัดท า
ลักษณะส าคัญองค์กร
และการเตรียมความ
พร้อมการตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2  
 2.3 การตรวจรับ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2 
(4 เมย.60) 
2.4 กิจกรรมคนคุณค่า 
2.5 กิจกรรม Idol  
Improvement 
2.6 กิจกรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม
ท างานเป็นทีมและสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 

ร้อยละ 100 
แผนเงิน 

1.5 ล้านบาท 

 
 

 
 
√ 

 
 
 
 
 
 

√ 

 
  0.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 
0.45 

 
(เบิกจ่ายงวด
สุดท้าย เดือน

พ.ย. 60 
จ านวน 30% 
หรือ0.45 

โดยขอกัน
เหลื่อมปี61) 

3.2 การพัฒนาบุคลากร  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ความรู้และทักษะ
บุคลากร  

1.1 แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี (อบรมงาน
ตรวจสอบภายในหรืองาน
ที่เกี่ยวข้องและงานที่
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในไม่น้อย
กว่า 30 ชม./คน 
 

 แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าปี 
(ตสน.) 

             ตสน. 

 1.2 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
(Non Tariff Measure : NTMS) 
และประสบการณ์ของไทย” 

 แผนงาน/ 
แผนเงิน 
0.25  

ล้านบาท 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.25 

ล้านบาท  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

 1.4 โครงการจัดสัมมนา 
“อุตสาหกรรมไทยในยุค
เศรษฐกิจดิจิตอล: 
ปรับตัวอย่างไรให้เข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0”  

 337,850 
บาท  

     337,850 
บาท 

(ก าลังท า
เบิกจ่าย)  

       สท.  

 1.5 โครงการจัดสัมมนา
ระหว่างประเทศ เรื่อง 
“แนวทางความร่วมมือ
ระหว่าง ไทย-เยอรมัน 
ตามนโยบาย Industry 
4.0” 

         0.3  
ล้านบาท 

     สท. 

 1.6 KM  แผนงาน 
 

แผนเงิน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 30% 
 

0.6 

 
 

 30% 
 

0.45 

 
 

 
 

40% 
 

0.45 

 
 

1.5 

สว. 
 

 คณะท างาน KM สศอ. 
- คณะจัดท าองค์ความรู้
กระบวนการจัดท าแผน
แม่บท/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

3 องค์ความรู้ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ 

สศอ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สร.2 

 - คณะจัดท าองค์ความรู้
ด้านกฎถ่ินก าเนินสินค้า 

 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ 

สศอ. 

             สท. 

 - คณะจัดท าองค์ความรู้ 
ความรู้ด้านการจัดท า 
Purchasing Manager 
Index (PMI) 

 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ 

สศอ. 

             ศส. 

 1.7 แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 1. การสื่อสาร
ด้วยภาษาต่างประเทศ
เพื่อเข้าสู่ AEC 

  
จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
40 คน 

  
 

           
 

0.12 
 

 
 

กบท. สบก. 

 1.8 การด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
และจริยธรรมในการ
ท างาน(หลักสูตร สืบสาน
พระราชปณิธานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและจริยธรรม) 

 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
20-30 คน 

             
 
 

0.20 

 
 
 

กบท. สบก. 

 1.9 การพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการ 

 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
30-40 คน 

             
0.32 

 
กบท. สบก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

สศอ. ให้เป็นก าลังคน
คุณภาพ 

 1.10 Coaching 
Workshop for OIE 
Future Leaders (การ
เรียนรู้ด้วยการลงมือท า
กับการโค้ชและการเป็นพี่
เลี ยงส าหรับการพัฒนาผู้
มีผลสัมฤทธิ์สูงและกลุ่ม 
Talent (Action 
Learning Coaching 
and  Mentoring 
Program for 
Developing High 
Performance and 
Potential : HiPPs) 

 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
25-35 คน 

            0.50 กบท. สบก. 

 1.11 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
80-90 คน 

            0.55 กบท. สบก. 

กิจกรรมที่ 2 การวาง
เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ 

                 

3.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการ
ท างานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน และ
อ านวยความสะดวก
ให้ข้าราชการท างาน
อย่างมีประสทิธิภาพ 

                 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ระบบและเครื่องมือใน
การท างานเพื่อให้
ข้าราชการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง 
ๆ  เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน  
ตามท่ีส านัก/ศูนย์/กลุ่ม
งานต่าง ๆ แจ้งความ
ประสงค์ ดังนี้ 

แผน  

 
 

 
 
 
 
 
 

      

     กคพ. สบก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/งาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์
และผลผลิต 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

1) เงินงบประมาณปี 2560 1.7268 
 (2) เงินกันเป็นสิ่งจูงใจ

ปี 2558 
แผน    4.5000      

      

กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ข้าราชการด้าน
สุขภาพกาย/สุขภาพ 
จิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความผาสุข มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ท างาน 

- การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและตรวจ
ติดตาม 

 ข้าราชการ 
สศอ. 

             กบท. 

 


