
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏบัิติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มิถุนายน 2561)
ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รำยกำร

รวม 3,000,000 บำท
1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (ระยะ

ท่ี 2)
3,000,000 บาท

โครงกำรภำยใต้งบรำยจ่ำยอ่ืน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

งบประมำณ



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาและพัฒนาดัชนผีลผลติอตุสาหกรรมเพือ่

การรองรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมใหม่ (ระยะที ่2)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษา วเิคราะห ์รวบรวมและจัดเก็บ 

และส ารวจขอ้มลู

3 มกีารเบกิจา่ยแลว้เสร็จ 3 งวด จาก 4 งวด รวมเป็นเงนิ 2,550,000 บาท ิคิดิเป็นรอ้ยละ

 85 ของวงเงนิ โดยหักคา่ประกันผลงานจ านวนเงนิ 127,500 บาท เหลอืการเบกิจา่ย

งวดที ่4 จ านวนเงนิ 450,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของวงเงนิ
กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม ทีป่รกึษาฯ ท างานครบตามทีร่ะบใุนสญัญาจา้งฯ และไดม้หีนังสอื สวค. ที ่721/61 ลง

วนัที ่2 กรกฎาคม 2561 น าสง่รายงานการศกึษาฉบับสมบรูณ์ (Final Report) และใบ

แจง้หนีง้วดที ่4 เลขที ่108/61 การสง่มอบงานภายในวนัที่ 2 ก.ค. 61 ตามก าหนด 

และประธานฯ ก าหนดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจรับงาน ในวนัที ่17 ก.ค.61

    -จ านวนอตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูโรงงาน 240 ปัญหา-อปุสรรค

    -จ านวนโรงงาน โรงงาน

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูอตุสาหกรรม 2

    -ความคลอบคลมุภาคการผลติ % ขอ้เสนอแนะ

1

หมวด

3

อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลกั ประมวลผล วเิคราะหผ์ล และจัดซือ้

ขอ้มลูอตุสหากรรมใหม ่และซอฟแวรท์ีเ่กีย่วขอ้ง

2

กจิกรรมยอ่ย จัดซือ้ขอ้มลูและซอฟแวร์ ชดุ

    -จ านวนซอฟแวร์

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนา/อบรมผูป้ระกอบการ 125

กจิกรรมยอ่ย อบรมเจา้หนา้ที ่สศอ./หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง/ผูป้ระกอบการ

คน

    -จ านวนคนทีอ่บรม

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนารับฟังความคดิเห็น 1

    -จ านวนครัง้ทีจั่ดสมัมนา ครัง้

125 128 102.4

1 1 100

    -การใช ้Deflation Method 3 18 600

2 2 100

2 2.7 135

    -ขยายหมวดอตุสาหกรรมใหม่ 1 2 200

3 10 333.33

240 300 125

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

3,000,000 3,000,000 2,550,000 85

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ล ำดับท่ี รำยกำร

รวม 44,972,500 บำท

1 ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม

16,900,000 บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 24,202,500 บาท
2.1 โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟช่ัน (อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
และเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ

2,001,000 บาท

2.2 โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร 2,010,000 บาท
2.3 โครงการในการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1,995,000 บาท
2.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา

1,995,000 บาท

2.5 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์

1,995,000 บาท

2.6 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

2,011,500 บาท

2.7 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ 1,965,000 บาท

2.8 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 1,965,000 บาท
2.9 โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 2,010,000 บาท
2.10 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์เชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 1,995,000 บาท
2.11 โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
และการเตือนภัย

1,880,000 บาท

2.12 โครงการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพ่ิมผลิต
ภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)

2,380,000 บาท

โครงกำรภำยใต้งบรำยจ่ำยอ่ืน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต บริกำรกำรค้ำ และกำรลงทุน

งบประมำณ



ล ำดับท่ี รำยกำร งบประมำณ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์
ตามาตรฐานสากล ( Eco Sticker)

3,870,000 บาท



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์พือ่เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขันของ

อตุสาหกรรม (GIS)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้

ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษารวบรวมขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ระดับประเทศภมูภิาค และจังหวดั รวมทัง้ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิธรุกจิ

อตุสาหกรรม

100 ผลผลติ :

กจิกรรมยอ่ย ศกึษารวบรวมขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ระดับประเทศภมูภิาค และจังหวดั รวมทัง้ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิธรุกจิ

อตุสาหกรรม

% 1. ผลการออกแบบเครือ่งมอืในการวเิคราะหศ์ักยภาพ

พืน้ที ่ซึง่ประกอบดว้ยเกณฑ ์ปัจจัยและวธิกีารวเิคราะห์

ศักยภาพในการแขง่ขันของอตุสาหกรรมเชงิพืน้ที ่

(Potential Area) ในการพัฒนาอตุสาหกรรม ส าหรับ

อตุสาหกรรมน ารอ่ง
    -ความส าเร็จของงาน 2. เอกสารสรปุความตอ้งการของโปรแกรมประยกุตร์ะบบ

สารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) ส าหรับคน้หา และวเิคราะห์

ขอ้มลูธรุกจิเชงิพืน้ทีท่ีก่ าหนด (Requirement 

Specification)
กจิกรรมหลกั คัดเลอืกอตุสาหกรรมน ารอ่ง 5 3. จัดใหม้กีารประชมุ/สัมมนา ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพัฒนา

อตุสาหกรรม ดา้นภมูสิารสนเทศ หรอืดา้นอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง จากหน่วยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน และ

นักวชิาการ อยา่งนอ้ย 1 ครัง้
กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกอตุสาหกรรมน ารอ่ง อตุสาหกรรม ผลลัพธ ์:

    -อตุสาหกรรมน ารอ่ง 1. มกีารออกแบบเครือ่งมอืในการวเิคราะหศ์ักยภาพพืน้ที่

 ส าหรับ 5 อตุสาหกรรมน ารอ่ง ประกอบดว้ย 

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละยานยนตส์มัยใหม ่

อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ 

อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

และอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (รายงานงวดที ่3)

กจิกรรมหลกั สัมภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และนักวชิาการ ส าหรับอตุสาหกรรมน ารอ่ง

15 2. มเีอกสารสรปุความตอ้งการของโปรแกรมประยกุต์

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ฯ เรยีบรอ้ยแลว้ (รายงาน

งวดที ่3)
กจิกรรมยอ่ย สัมภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญ คน 3. จัดประชมุสัมมนาเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่24 เมษายน 

2561 ณ โรงแรม เดอะ สโุกศล กรงุเทพ (รายงานงวดที ่3)

    -ผูเ้ชีย่วชาญ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

16,700,000 14,195,000 9,185,000 55

100 100 100

5 5 100

15 15 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดประชมุ/สัมมนาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพัมนาอตุสาหกรรม 

ดา้นภมูสิารสนเทศ

1 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุ/สัมมนาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพัมนาอตุสาหกรรม ครัง้

    -ประชมุ/สัมมนา

กจิกรรมหลกั ออกแบบเครือ่งมอื/จัดท าแบบจ าลอง/ชดุขอ้มลูแผนทีฐ่าน

ความละเอยีดสงู

1 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบเครือ่งมอืในการวเิคราะหศ์ักยภาพพืน้ที่ เครือ่งมอื

    -เครือ่งมอืในการวเิคราะห์

กจิกรรมยอ่ย จััดท าแบบจ าลองการวเิคราะหศ์ักยภาพในการแขง่ขันของ

อตุสาหกรรมเชงิพืน้ที่

5

    -แบบจ าลอง แบบจ าลอง

กจิกรรมยอ่ย จัดหาชดุขอ้มลูแผนทีฐ่านความละเอยีดสงู 1

    -ชดุขอ้มลูแผนทีฐ่าน ชดุ

กจิกรรมหลกั ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 1

กจิกรรมยอ่ย สง่มอบฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และอปุกรณ์ทีเ่กีว่ขอ้ง ชดุ

    -ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมยอ่ย ตดิตัง้โปรแกรมประยกุตร์ะบบสารสนเทศ 100

    -ความส าเร็จของงาน % 

กจิกรรมหลกั รายงาน เอกสาร คูม่อื และการจัดฝึกอบรมใหแ้กผู่ใ้ชง้าน 2

กจิกรรมยอ่ย อบรมการใชง้านระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ ครัง้

    -อบรม

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาดงูานองคก์รทีป่ระสบความส าเร็จในการน าระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตรม์าใชง้าน

2

    -ศกึษาดงูาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานฉบับสมบรูณ์ 50

    -รายงาน ชดุ

กจิกรรมยอ่ย รายงานการวเิคราหศ์ักยะภาพพืน้ที ่ส าหรับอตุสาหกรรมน า

รอ่ง

5

    -อตุสาหกรรมน ารอ่ง อตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย เอกสารออกแบบฐานขอ้มลูฉบับสมบรูณ์ 50

    -เอกสาร ชดุ

16,700,000 14,195,000 9,185,000 55

1 1 100

1 1 100

5 5 100

1 1 100

1 1 100

100 100 100

2 0

2 2 100

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศอจัฉรยิะอตุสาหกรรมแฟชัน่

 (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนัง

และรองเทา้ อญัมณีและเครือ่งประดบั)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การจัดท าขอ้มลู รายงาน บท

วเิคราะห ์ขา่ว สถานการณ์ เพือ่เผยแพร่

1

กจิกรรมยอ่ย รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอไทย 

ปี 2560/2561

ฉบบั

    -จ านวน 1 ฉบบั ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ความ

เคลือ่นไหวตา่ง ๆ ของอตุสาหกรรมแฟชัน่

ภาพรวม และรายอตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้และเครือ่งหนัง และอัญ

มณีและเครือ่งประดับ (Fashion Outlook)

3

    -จ านวน 3 ฉบบั ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมแฟชัน่ผา่นเว็บไซต์

สถาบนัฯ

135 ขอ้เสนอแนะ

    -จ านวน 135 ขา่ว ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย แนวโนม้อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่รายไตรมาสผา่นสือ่ประเภทตา่ง ๆ 

(Economic Forecast)

3

    -จ านวน 3 ฉบบั ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรมสิง่

ทอและเครือ่งนุ่งหม่ ในรปูแบบ Newsletter 

(E-Newsletter)

3

    -จ านวน 3 ฉบบั ฉบบั

3 3 100

135 146 108.15

3 3 100

1 1 100

3 3 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

2,001,000 2,001,000 2,001,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั การพัฒนาและปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูใหทั้นสมัย

9

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่ง

หนังและรองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ)

ขอ้มลู

    -จ านวน 9 ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสถติสิง่ออก-น าเขา้ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่ง

หนังและรองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ)

27

    -จ านวน 27 ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ 

(อตุสาหกรรม สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่ง

หนังและรองเทา้)

18

    -จ านวน 18 ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ 

การลงทนุ (ปัจจัยการลงทนุ ขอ้ตกลงทางการ

คา้ กฎระเบยีบทางการคา้ฯลฯ) อตุสาหกรรมสิง่

ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ 

และอัญมณีและเครือ่งประดับ

27

    -จ านวน 27 ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Thailand Industry 

Profile 1. อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 2.

 อตุสาหกรรมเครือ่งหนังและรองเทา้ 3. 

อตุสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ

3

    -จ านวน 3 ฉบบั ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม (จ าแนกรายขัน้ตอนการผลติ) 

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ และเครือ่ง

หนังและรองเทา้

6

    -จ านวน 6 ขอ้มลู ขอ้มลู

6 12 200

27 45 166.67

3 3 100

27 27 100

18 23 127.78

9 9 100

2,001,000 2,001,000 2,001,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

ประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่

9

    -จ านวน 9 ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

9

    -จ านวน 9 ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูเตอืนภัยส าหรับ

อตุสาหกรรม สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ (เตอืนภัย

และดัชนเีตอืนภัย)

9

    -จ านวน 9 ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การตดิตามความเคลือ่นไหว

อตุสาหกรรมแฟชัน่ภาพรวม

2

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

อตุสาหกรรมแฟชัน่

ขอ้มลู

    -จ านวน 2 ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Fashion Link 9

    -จ านวน 9 ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชัน่ (Clip

 video)

9

    -จ านวน 9 ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การประชมุ/สมัมนา 3

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ/สมัมนา ครัง้

    -จ านวน 3 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ/สมัมนา (จ านวนคน) 150

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา คน

กจิกรรมหลกั การตดิตามและประเมนิผล

โครงการ

2

กจิกรรมยอ่ย การตดิตามและประเมนิผล

โครงการ

ครัง้

    -จ านวน 2 ครัง้

150 187 124.67

2 2 100

9 9 100

3 3 100

2 3 150

9 9 100

9 10 111.11

9 9 100

9 21 233.33

2,001,000 2,001,000 2,001,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะอตุสาหกรรมอาหาร ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศ ใหผู้ใ้ชง้านสามารถ

เขา้ถงึไดส้ะดวก

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศ ใหผู้ใ้ชง้านสามารถ

เขา้ถงึไดส้ะดวก

ระบบ

    -มศีนูยข์อ้มลูดา้นอตุสาหกรรมอาหารเชงิลกึทีผู่ป้ระกอบการ

สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกรวดเร็วและใชป้ระโยชน์ในการด าเนนิธรุกจิ

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั สงัเคราะหแ์ละจัดท ารายงาน ขา่ว บทวเิคราะห ์ซึง่มี

เนื้อหาเป็นทีส่นใจของภาคธรุกจิครอบคลมุในประเด็นตา่ง ๆ เชน่ 

สถานการณ์อตุสาหกรรมภาพรวม ตลาดในประเทศ ตลาดโลก 

ความเคลือ่นไหวดา้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรม กฎระเบยีบมาตรฐาน

 สถติ ิประเด็นทา้ทายใหม ่ๆ อยา่งนอ้ยเดอืนละไมต่ า่กวา่ 18 เรือ่ง

9

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์สง่ออกอาหารไทยรายเดอืน เรือ่ง

    -รายงานสถานการณ์สง่ออกอาหารไทยรายเดอืน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย รายงานแนวโนม้การสง่ออกและสญัญาณเตอืนภัย

อตุสาหกรรมอาหาร รายเดอืน

9

    -รายงานแนวโนม้การสง่ออกและสญัญาณเตอืนภัยอตุสาหกรรม 

รายเดอืน

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานมมุมอง CEO View 3

    -รายงานมมุมอง CEO View เรือ่ง

9 9 100

3 3 100

1 1 100

9 9 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

2,010,000 2,010,000 2,010,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานพยากรณ์สง่ออกอาหารไทย รายไตรมาส 3

    -รายงานพยากรณ์สง่ออกอาหารไทย รายไตรมาส เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารรอบรัว้อาเซยีน (ASEAN Food

 News)

18

    -ASEAN Food News เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food 

Market Report)

9

    -Thailand Food Market Report เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารโลก (World Food Market 

Report)

9

    -World Food Market Report เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) 18

    -World Food Update เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วนวัตกรรม (Innovation Corner) 18

    -Innovation Corner เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย สรปุสาระส าคัญกฎระเบยีบมาตรฐานอาหาร 36

    -สรปุสาระส าคัญกฎระเบยีบมาตรฐานอาหาร เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานการเตอืนภัยดา้นความปลอดภัยอาหารและ

มาตรการการคา้ (Early Warning)

3

    -Early Warning เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหข์า่วเดน่ ประเด็นรอ้น (Hot News, Hot 

Issue)

4

    -Hot News, Hot Issue เรือ่ง

4 4 100

36 36 100

3 3 100

18 18 100

18 18 100

9 9 100

9 9 100

3 3 100

18 18 100

2,010,000 2,010,000 2,010,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ขา่วการปรับปรงุกฎหมายและมาตรฐานอาหารของ

ประเทศคูค่า้ (World Food Law & Regulation News)

36

    -World Food Law & Regulation News เรือ่ง

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบฐานขอ้มลูตา่ง ๆ ใหร้องรับกบัระบบที่

พัฒนาขึน้ใหม ่และปรับปรงุรปูแบบวธินี าเสนอใหส้ะดวกตอ่การ

บรหิารจัดการในอนาคตและรองรับการเขา้ถงึทีส่ะดวก รวดเร็ว เชน่ 

ฐานขอ้มลูสถติกิารคา้ ตลาดสนิคา้อาหาร รายชือ่ผูป้ระกอบการ 

กฎระเบยีบมาตรฐาน เป็นตน้ โดยค านงึความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

เป็นหลัก

1

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสถติกิารน าเขา้สง่ออกสนิคา้เกษตรและ

อาหาร

ฐาน

    -ฐานขอ้มลูสถติกิารน าเขา้สง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหาร

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูกฎหมายและมาตรฐานอาหารตา่งประเทศ 1

    -ฐานขอ้มลูกฎหมายและมาตรฐานอาหารตา่งประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูรายชือ่ผูป้ระกอบการอาหารและธรุกจิ

เกีย่วเนื่อง

1

    -ฐานขอ้มลูรายชือ่ผูป้ระกอบการอาหารและธรุกจิเกีย่วเนื่อง ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหารของประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่

 (Update)

3

    -ขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหารของประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food Industry Profile (Update) 2

    -ขอ้มลู Thailand Food Industry Profile (Update) ครัง้

2 2 100

1 1 100

3 3 100

1 1 100

1 1 100

36 36 100

2,010,000 2,010,000 2,010,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food Industry Profile (Snap shot) 

ของภาพรวมอตุสาหกรรมอาหารและรายสาขา (Infographic)

4

    -ขอ้มลู Thailand Food Industry Profile (Snap shot) เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูสว่นแบง่ตลาดอาหารภายในประเทศ (By 

Brand or By Company)

9

    -By Brand of By Company เรือ่ง

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเพือ่การก าหนดกลยทุธส์ าหรับ

ผูบ้รหิาร/นักวางแผน (Strategic management intelligence level) 

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันในระยะยาว โดยการจัดท า

รายงานการศกึษาวเิคราะหเ์ชงิลกึเกีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหาร 

จ านวน 1 เรือ่ง ดว้ยการสงัเคราะห ์วเิคราะหข์อ้มลูทตุยิภมู ิและ

สมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้มลูเพือ่การก าหนดกลยทุธส์ าหรับ

ผูบ้รหิาร/นักวางแผน (Strategic management intelligence level) 

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันในระยะยาว โดยการจัดท า

รายงานการศกึษาวเิคราะหเ์ชงิลกึเกีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหาร 

จ านวน 1 เรือ่ง ดว้ยการสงัเคราะห ์วเิคราะหข์อ้มลูทตุยิภมู ิและ

สมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ

รายงาน

    -ขอ้มลูก าหนดกลยทุธส์ าหรับผูบ้รหิาร

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรค่วามรูใ้นระบบและ

ประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ จ านวน 1 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่มอยา่งนอ้ย 

100 คน

1 1 1 100

9 9 100

1 1 100

4 4 100

2,010,000 2,010,000 2,010,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรค่วามรูใ้นระบบและ

ประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ จ านวน 1 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่มอยา่งนอ้ย 

100 คน

ครัง้

    -จัดสมัมนา

กจิกรรมหลกั ตดิตามและประเมนิผลโครงการ โดยจัดท ารายงาน

การประเมนิผลโครงการ 2 ครัง้ คอื ระหวา่งด าเนนิโครงการ และ

ภายหลังสิน้สดุโครงการ เพือ่น าไปประกอบการปรับปรงุแผนงาน

ส าหรับการด าเนนิงานในปีตอ่ไป

1

กจิกรรมยอ่ย รายงานระหวา่งด าเนนิโครงการ ครัง้

    -ระหวา่งด าเนนิโครงการ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสิน้สดุโครงการ 1

    -สิน้สดุโครงการ ครัง้

1 1 100

1 1 100

1 1 100

2,010,000 2,010,000 2,010,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. : 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)
ผลผลติ:

1. ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์ไดรั้บการ

พัฒนาปรับปรงุ โดยมขีอ้มลูประกอบดว้ย
1) ฐานขอ้มลูเดมิ จ านวน 9 ฐาน และเพิม่เตมิฐานขอ้มลู

ใหม ่จ านวน 1 ฐาน
2) รายงานภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์าย

ไตรมาส 3 ฉบับ และรายปี 1 ฉบับ
3) ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑภ์าพรวม 9 

ฉบับและบรรจภัุณฑพ์ลาสตกิ 9 ฉบับ
4) บทวเิคราะหใ์นหวัขอ้หรอืประเด็นทีน่่าสนใจ 1 ฉบับ

5) ขา่วสารความเคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

อยา่งนอ้ยเดอืนละ 30 ขา่ว
2. การจัดหาฐานขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์ามความ

เหมาะสม จ านวน 1 ฐาน
3. ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเว็บไซต์ 

จ านวน 2 ครัง้
4. การจัดประชมุสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น และ

ประชาสมัพันธโ์ครงการใหเ้ป็นทีรู่จั้ก จ านวนรวม 3 ครัง้

แผน/ผล 9 เดอืน

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. : 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั 1. รายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

9 ผลลัพธ:์

กจิกรรมยอ่ย 1.1 รายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์ายเดอืน

ฉบับ 1. ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑม์คีวาม

ถกูตอ้ง น่าเชือ่ถอื ครบวงจร เขา้ถงึงา่ย ทันตอ่

เหตกุารณ์ และตรงตอ่ความตอ้งการของผูท้ีน่ าไปใช ้

    -รายงานภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์าย

เดอืน

2. หน่วยงานภาครัฐมขีอ้มลูในการวางนโยบายและ

ก าหนดทศิทางในการพัฒนาอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑม์ี

ขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการวางแผนประกอบการด าเนนิธรุกจิ 

และภาคการศกึษามเีครือ่งมอืส าหรับใชเ้ป็นสือ่การ

เรยีนการสอนในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง
กจิกรรมยอ่ย 1.2 รายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์ายไตรมาส

3 3. เว็บไซตข์องโครงการฯ เป็นทีรู่จั้กของกลุม่เป้าหมาย

และบคุคลท่ัวไป สามารถใชง้านไดจ้ากเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และสมารท์โฟน ทัง้ระบบ iOS และ 

Android เพือ่ใหผู้ส้นใจสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูไดส้ะดวกและรวดเร็ว
    -รายงานภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์าย

ไตรมาส

ฉบับ จากสถติมิผีูเ้ขา้รว่มชมเว็บไซตช์ว่ง ตลุาคม 2560 - 

มถินุายน 2561 จ านวนรวม 30,293 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 รายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์ายปี

1

    -รายงานภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์ายปี ฉบับ ปัญหา-อปุสรรค

1 2 200

9 9 100

3 3 100

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. : 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั 2. ผลการเตอืนภัย

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

9

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ผลการเตอืนภัย

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑภ์าพรวม

ฉบับ

    -ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ภาพรวม

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ผลการเตอืนภัย

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑพ์ลาสตกิ

9

    -ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

พลาสตกิ

ฉบับ

กจิกรรมหลกั 3. บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

1

กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ฉบับ

    -บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

กจิกรรมหลกั 4. ขา่วเศรษฐกจิและความ

เคลือ่นไหว

270

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิและความ

เคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์

ขา่ว

    -ขา่วเศรษฐกจิและความเคลือ่นไหวที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

กจิกรรมหลกั 5. การพัฒนาระบบฐาน

ขอ้มลูคอมพวิเตอร์

1

กจิกรรมยอ่ย 5.1 จัดหาจัดซือ้ฐานขอ้มลู

ของทัง้ไทยและตา่งประเทศ

ฐานขอ้มลู

270 330 122.22

1 1 100

9 9 100

1 1 100

9 9 100

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. : 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

    -จัดหาจัดซือ้ฐานขอ้มลูของทัง้ไทยและ

ตา่งประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 5.2 ประเมนิผลความพงึ

พอใจของผูใ้ชง้านเว็บไซต์

2

    -ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซต์

ครัง้

กจิกรรมหลกั 6. การจัดประชมุสมัมนา 2

กจิกรรมยอ่ย 6.1 การประชมุแลกเปลีย่น

ขอ้คดิเห็น

ครัง้

    -การประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น

กจิกรรมยอ่ย 6.2 การจัดสมัมนาเผยแพร่

โครงการฯ

1

    -สมัมนาเผยแพรโ่ครงการฯ ครัง้

1 1 100

2 2 100

2 2 100

1 1 100

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

และไมย้างพารา
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. การปรับปรงุฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมยางและ

ไมย้างพาราใหม้คีวามถกูตอ้งทันสมัย

1 ผลผลติ : มฐีานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา ทีป่รับปรงุให ้

ทันสมัย 1 ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุฐานขอ้มลูเดมิของอตุสาหกรรมยาง

และไมย้างพารา ไดแ้ก ่ฐานขอ้มลูดา้นการตลาด (น าเขา้-

สง่ออก) ของยางธรรมชาต ิยางสังเคราะห ์ผลติภัณฑย์างและ

ไมย้างพารา รวมถงึเครือ่งจักรในอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง 

ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ ฐานขอ้มลูการผลติ ฐานขอ้มลูการ

จ าหน่ายในประเทศ ฐานขอ้มลูราคายางธรรมชาต ิฐานขอ้มลู

ราคายางสังเคราะห ์ฐานขอ้มลู Demand&Supply ยางในกลุม่

ประเทศ AEC ฐานขอ้มลูดา้นเทคโนโลย ีฐานขอ้มลูมาตรการ

ทางการคา้ ฐานขอ้มลู Supply Chain และฐานขอ้มลูกฎ 

ระเบยีบ นโยบาย ใหม้คีวามถกูตอ้งทันสมัย

ฐาน ผลลัพธ ์: 1. ฐานขอ้มลูมคีวามถกูตอ้งตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

    -การปรับปรงุฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมยางและไมย้างพารา

ใหม้คีวามถกูตอ้งทันสมัย

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมขีอ้มลู

อตุสาหกรรมยางและไมย้างพาราส าหรับน าไปใช ้

ประโยชน์
กจิกรรมหลกั 2. จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

และไมย้างพารา รายปี

ฉบับ ปัญหา-อปุสรรค

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

 รายปี

ไมม่ี

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

และไมย้างพารา รายเดอืน

9

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

 รายเดอืน

ฉบับ ขอ้เสนอแนะ

9 9 100

1 1 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

และไมย้างพารา รายไตรมาส

3 ไมม่ี

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

 รายไตรมาส

ฉบับ

กจิกรรมหลกั 3. จัดท าผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างภาพรวม

9

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

ภาพรวม

ฉบับ

    -ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

กจิกรรมหลกั 4. จัดท าบทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1

กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

ฉบับ

    -บทวเิคราะหอ์ตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

กจิกรรมหลกั 5. ตดิตามขา่วสารความเคลือ่นไหวใน

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

342

กจิกรรมยอ่ย สรปุขา่วเศรษฐกจิและความเคลือ่นไหวใน

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

ขา่ว

    -สรปุขา่วอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

กจิกรรมหลกั 6. จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ ์เผยแพร่

ฐานขอ้มลู

1

กจิกรรมยอ่ย จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ ์เผยแพร่

ฐานขอ้มลู

ครัง้

    -จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์

กจิกรรมหลกั 7. ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซต์

1

กจิกรรมยอ่ย รายงานประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซต์

ครัง้

    -รายงานประเมนิผลความพงึพอใจ

1 1 100

342 365 106.73

1 1 100

9 9 100

1 1 100

3 3 100

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)
ผลผลติ :

มฐีานขอ้มลูเชงิลกึวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย ์

จ านวน 11 ฐานขอ้มลู ซึง่ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ี

ความตอ่เนือ่งและสมบรูณ์มากขึน้ ประกอบดว้ย

1) ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ

กจิกรรมหลกั 1. รวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 9 2) ฐานขอ้มลูการผลติ

กจิกรรมยอ่ย 1.11 ระบบเตอืนภัยอตุสาหกรรม ครัง้ 3) ฐานขอ้มลูการตลาดของประเทศไทย

    -ระบบเตอืนภัยอตุสาหกรรม 4) ฐานขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญ

กจิกรรมยอ่ย 1.10 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และ

กฎระเบยีบตา่ง ๆ

1 5) ฐานขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม

    -อัพเดตมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบยีบตา่ง ๆ ฐาน 6) ฐานขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑว์สัดอุปุกรณ์

ทางการแพทย์

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขา่วตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 180 7) ฐานขอ้มลูงานวจัิยดา้นเทคโนโลยี

    -ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับอตุสาหกรรม ขา่ว 8) ฐานขอ้มลูการลงทนุในอตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูการลงทนุ 1 9) ฐานขอ้มลูขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรม

    -อัพเดตโครงการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (รายเดอืน) 

และอัพเดตนโยบายดา้นการลงทนุใหทั้นสมัย

ฐาน 10) ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/

กฎระเบยีบ

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูดา้นงานวจัิย 20 11) ฐานขอ้มลูการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

    -งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ 1 ผลลัพธ ์:

    -อัพเดตมาตรฐานผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ฐาน 1) เพิม่โอกาสทางการคา้ใหก้ับผูป้ระกอบการ

วสัดอุปุกรณ์ทางการแพทยใ์นการใชข้อ้มลู เพือ่

น าไปพัฒนาผลติภัณฑใ์หม้คีวามเหมาะสมกับ

สถานการณ์ และสามารถแขง่ขันได ้

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม 1 2) ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทาง

การแพทย ์เห็นถงึความส าคัญในการจัดท าขอ้มลู

 และใหค้วามรว่มมอืในการสนับสนุน ในการ

รวบรวมขอ้มลูส าหรับเว็บไซตเ์พิม่มากขึน้

    -อัพเดตโครงสรา้งอตุสาหกรรมรายปี ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญ 1 ปัญหา-อปุสรรค

    -ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญในอาเซยีน และโลก ฐาน ไมพ่บปัญหาในการด าเนนิงาน

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาด 9

    -อัพเดตขอ้มลูการน าเขา้-สง่ออก ครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูการผลติ 1

    -อัพเดตขอ้มลูการผลติรายปี ฐาน

1 1 100

1 1 100

9 9 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

20 23 115

100

9 9 100

1 1 100

180 353 196.11

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์

ทางการแพทย์

1,995,000 1,995,000 1,995,000

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ 1

    -อัพเดตขอ้มลูผูป้ระกอบการ ฐาน

กจิกรรมหลกั 2. การปรับปรงุและพัฒนาระบบฐาน

ขอ้มลูคอมพวิเตอร์

1

กจิกรรมยอ่ย 2.2 การจัดท า Link กับหน่วยงานอืน่ ๆ ฐาน

    -การจัดท า Link กับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมยอ่ย 2.1 การปรับปรงุหนา้เวบไซต์ 1

    -ปรับปรงุหนา้เว็บไซตใ์หเ้หมาะสมกับการใชง้าน ปรับปรงุตอ่เนือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การประมวลผล วเิคราะห ์และจัดท ารายงาน 2

กจิกรรมยอ่ย 3.5 การประเมนิผลผูใ้ชบ้รกิาร ครัง้

    -ประเมนิความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร พรอ้มความคดิเห็น

กจิกรรมยอ่ย 3.4 E-News แกส่มาชกิเว็บไซต์ 36

    -ประชาสัมพันธข์า่วสารแกส่มาชกิ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 รายงานสถานการณ์รายครึง่ปี 1

    -รายงานสถานการณ์รายครึง่ปี ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.2 รายงานสถานการณ์รายปี 1

    -รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.1 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3

    -รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมรายไตรมาส รายงาน

กจิกรรมหลกั 4. การเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ 5

กจิกรรมยอ่ย 4.2 Web board กระดานสนทนา เรือ่ง

    -เรือ่งในกระดานสนทนา

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประชาสัมพันธผ์า่นทาง 

Facebook/twitter

180

    -เรือ่งทีป่ระชาสัมพันธ์ เรือ่ง

180 203 112.78

3 3 100

5 26 520

1 1 100

1 1 100

2 2 100

36 40 111.11

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1001,995,000 1,995,000 1,995,000



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1.การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 1 - ระดับผลผลติ

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการลงทนุ ฐาน 1. เป็นศนูยก์ลางขอ้มลู ความรู ้ขา่วสารตา่งๆของอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์โดยมกีารรวบรวม

สถติ ิรายงานความเคลือ่นไหวตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง

    -ฐานขอ้มลูการลงทนุ 2. มบีทวเิคราะห ์รายงานรายเดอืน เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านขอ้มลูสามารถน าไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจในการ

ด าเนนิธรุกจิ

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ 1 - ระดับผลลัพธ์

    -ฐานขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ ฐาน 1. เพิม่โอกาสทางการคา้ใหก้บัอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสใ์นการใชข้อ้มลูเพือ่ผูป้ระกอบการ

น าไปพัฒนาผลติภัณฑข์องตนใหม้คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์และสามารถแขง่ขันได ้

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูกรอบการเจรจา FTA และอัตราภาษีขาเขา้ 1 2. ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์เห็นถงึความส าคัญในการจัดท าขอ้มลูและใหค้วาม

ร่วมมอืและสนับสนุนในการรวบรวมขอ้มลูเพิม่มากขึน้

    -ฐานขอ้มลูกรอบการเจรจา FTA และอัตราภาษีขาเขา้ ฐาน 3. หน่วยงานภาครัฐมขีอ้มลูประกอบการก าหนดนโยบาย และมาตรการตา่ง ๆ เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 18

    -งานวจัิย เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 ปัญหา-อปุสรรค

    -ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 90

    -ขา่วทีเ่กีย่วขอ้ง ขา่ว ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ 1500

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการไทย ราย

1

ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูการผลติ 9

    -ปรมิาณการผลติ ครัง้

9

ครัง้

9

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาด 9

    -ขอ้มลูสง่ออก-น าเขา้ ครัง้

9

ครัง้

9

ครัง้

    -รายชือ่ผูน้ าเขา้-สง่ออก 9 9 100

    -ปรมิาณการจ าหน่ายในประเทศ 9 9 100

    -ดัชนีการสง่สนิคา้ 9 9 100

9 9 100

9 9 100

    -ขอ้มลูดัชนีผลติ 9 9 100

1500 1500 100

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการของโลก 1 1 100

1 1 100

90 92 102.22

1 1 100

18 18 100

1 1 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

2,011,500 2,011,500 2,011,500 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั 2. การจัดท ารายงานการศกึษาวเิคราะห์ 9

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดอืน ครัง้

    -รายงานสถานการณ์รายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3

    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายสถานการณ์รายปี 1

    -รายงานสถานการณ์รายปี ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานผลการเตอืนภัย EE 9

    -รายงานผลการเตอืนภัย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโนม้อตุสาหกรรม 9

    -รายงานผลการคาดการณ์แนวโนม้อตุสาหกรรม ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.6 ขอ้มลูผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 2

    -ขอ้มลูผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ ผลติภัณฑ์

กจิกรรมยอ่ย 2.7 ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศทีส่ าคญัใน

อาเซยีน

4

    -ขอ้มลูอตุสาหกรรมของประเทศทีส่ าคญัในอาเซยีน ประเทศ

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรแ่ละการน าเสนอผล 4

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การจัดประชมุประสานความรว่มมอืกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครัง้

    -การจัดประชมุ

กจิกรรมยอ่ย 3.2 เว็ปไซต์ 1

    -เว็บไซต์ ระบบ

กจิกรรมหลกั 4. การด าเนนิการดา้นอืน่ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร ครัง้

    -การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

กจิกรรมยอ่ย 4.2 เชือ่มโยงกับ IU ของ OIE /IU อตุสาหกรรมอืน่ๆ/ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 2

    -เชือ่มโยง ลิง้ก์

2 2 100

1 1 100

2 2 100

4 4 100

4 4 100

9 9 100

2 2 100

1 1 100

9 9 100

9 9 100

3 3 100

2,011,500 2,011,500 2,011,500 100



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเหล็กและโลหการ ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. รวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 300 ผลผลติ :

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย โรงงาน 1) เป็นศนูยก์ลางขอ้มลู ความรู ้ขา่วสารตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเหล็ก โดยมกีาร

รวบรวมสถติ ิรายงานความเคลือ่นไหวตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง

    -จ านวนผูป้ระกอบการเหล็กไทย 1.1) ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก 10 1.2) ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก

    -จ านวนผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก ประเทศ 1.3) ฐานขอ้มลูการผลติเหล็กในประเทศและเหล็กดบิของโลก

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติ 9 1.4) ฐานขอ้มลูการตลาด ประกอบดว้ย การน าเขา้-สง่ออก และประเทศคูค่า้

    -ปรมิาณการผลติเหล็กในประเทศ ครัง้ 1.5) ฐานขอ้มลูราคา ประกอบดว้ย ราคาวัตถดุบิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

9 1.6) ฐานขอ้มลูการคา้ของประเทศส าคญั ประกอบดว้ย การน าเขา้-สง่ออก

ครัง้ 1.7) ฐานขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขา่วเศรษฐกจิ เทคโนโลยแีละ

สิง่แวดลอ้ม ความเคลือ่นไหวดา้นการตลาด กฎหมาย เป็นตน้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการตลาด 9 1.8) ฐานขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึเทคโนโลยกีระบวนการผลติ

    -การน าเขา้ ครัง้ 1.9) ฐานขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมเหล็กในประเทศ

9 1.10) ฐานขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

ครัง้ 1.11) ฐานขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ เชน่ นโยบาย ประกาศ โครงการทีไ่ดรั้บ

สง่เสรมิการลงทนุ

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูราคา 9 1.12) ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนและกฎระเบยีบของภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

    -ราคาวัตถุดบิในประเทศ ครัง้ 1.13) ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน

9 2) มบีทวเิคราะห ์รายงานรายเดอืน ไตรมาส และรายปี เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านขอ้มลู 

สามารถน าไปใชป้ระกอบในการตดัสนิใจในการท าธรุกจิ
ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูการคา้ประเทศทีส่ าคัญ 1 ผลลัพธ ์:

    -การน าเขา้-การสง่ออก ฐาน 1) เพิม่โอกาสทางการคา้ใหก้ับอตุสาหกรรมเหล็กในการใชข้อ้มลู  เพือ่น าไปพัฒนา

ผลติภัณฑข์องตนใหม้คีวามเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถแขง่ขนัได ้

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 450 2) ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเหล็ก เห็นถงึความส าคญัในการจัดท าขอ้มลู และให ้

ความรว่มมอืในการสนับสนุน ในการรวบรวมขอ้มลูมากขึน้

    -ขา่วเศรษฐกจิ/อตุสาหกรรม/เทคโนโลย/ีสิง่แวดลอ้ม/ความเคลือ่นไหว

ตลาด/กฎหมาย/นโยบาย/กฎระเบยีบ

ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 1.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 20

    -งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง เรือ่ง ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.9 มาตรฐานผลติภัณฑใ์นประเทศ 1

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ปรับปรงุตอ่เนือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 1.10 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 ขอ้เสนอแนะ

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ปรับปรงุตอ่เนือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 1.11 ขอ้มลูการสง่เสรมิการลงทนุ 9

    -อัพเดตบรษัิททีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.12 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบยีบ 1

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ปรับปรงุตอ่เนือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 1.13 ขอ้มลูอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน 5

    -บทความทีเ่กีย่วกับอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน เรือ่ง

3

ครัง้

กจิกรรมหลกั 2. การจัดท ารายงานและบทวเิคราะห์ 9

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดอืน ครัง้

    -สถานการณ์รายเดอืน

    -รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน 3 3 100

9 9 100

1 1 100

5 5 100

1 1 100

9 9 100

20 20 100

1 3 300

1 1 100

450 450 100

9 9 100

    -ราคาวัตถดุบิตา่งประเทศ 9 9 100

9 9 100

    -การสง่ออก 9 9 100

9 9 100

    -ปรมิาณการผลติเหล็กดบิของโลก 9 9 100

300 300 100

10 10 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,965,000 1,965,000 1,965,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3

    -สถานการณ์รายไตรมาส ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1

    -สถานการณ์รายปี ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานสรปุอตุสาหกรรมเหล็ก 1

    -รายงานสรปุอตุสาหกรรมเหล็ก ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.5 รายงานผลเตอืนภัยอตุสาหกรรม 9

    -รายงานผลเตอืนภัยอตุสาหกรรม (Early Warning System : EWS) ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.6 รายงานวจัิยเชงิลกึในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 1

    -รายงานวจัิยเชงิลกึ เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ 1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การประชมุ Forum ใหญ่ ครัง้

    -การประชมุ Forum ใหญ่

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ประชมุรว่มกับกลุม่อตุสาหกรรมเหล็ก 1

    -ประชมุรว่มกับกลุม่อตุสาหกรรม (ตามก าหนดการประชมุ) ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 พืน้ทีโ่ฆษณาส าหรับผูป้ระกอบการทีส่นใจ 5

    -พืน้ทีโ่ฆษณาในหนา้เวบไซต์ พืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย 3.4 ประชาสัมพันธผ์า่นทาง Facebook 36

    -ประชาสัมพันธข์า่วสารเกีย่วกับอตุสาหกรรม เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 4. การด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร ครัง้

    -ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

กจิกรรมยอ่ย 4.2 การจัดท า Link กับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 1

    -Link เชือ่มโยงหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ฐาน

1 1 100

36 55 152.78

2 2 100

1 8 800

5 9 180

1 1 100

1 1 100

1 1 100

9 9 100

3 3 100

1 1 100

1,965,000 1,965,000 1,965,000 100



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ผลผลติ :

1) มศีนูยก์ลางขอ้มลู ความรู ้ขา่วสารตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล โดยมกีาร

รวบรวมสถติ ิรายงานความเคลือ่นไหวตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบดว้ย

กจิกรรมหลกั 1. รวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 1 1.1) ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ

กจิกรรมยอ่ย 1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบยีบ ฐาน 1.2) ฐานขอ้มลูการน าเขา้-สง่ออก

    -มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 1.3) ฐานขอ้มลูผูน้ าเขา้-สง่ออกส าคญั ทัง้ 3 กลุม่ ประกอบดว้ย เครือ่งจักรกลการเกษตร 

เครือ่งจักรกลอตุสาหกรรม และเครือ่งมอืกล

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 9 1.4) ฐานขอ้มลูการน าเขา้-สง่ออกประเทศส าคญั (สหรัฐอเมรกิา เยอรมน ีญีปุ่่ น จนี อนิเดยี

 ไตห้วัน เกาหลใีต)้ และประเทศในอาเซยีน (อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร)์

    -อัพเดตโครงการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (รายเดอืน) และอัพเดต

นโยบายดา้นการลงทนุใหทั้นสมัย

ครัง้ 1.5) ฐานขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 270 1.6) ฐานขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึเทคโนโลยกีระบวนการผลติ

    -อัพเดตขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับอตุสาหกรรม ขา่ว 1.7) ฐานขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมยอ่ย 1.6 งานวจัิยและเทคโนโลยขีองกระบวนการผลติ 13 1.8) ฐานขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ เชน่ นโยบาย ประกาศ โครงการทีไ่ดรั้บสง่เสรมิ

การลงทนุ

    -อัพเดตงานวจัิยและเทคโนโลยของกระบวนการผลติทีเ่กีย่วขอ้ง เรือ่ง 1.9) ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนและกฎระเบยีบของภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมยอ่ย 1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 2) มบีทวเิคราะห ์รายงานรายเดอืน รายไตรมาส และรายปี เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านขอ้มลูสามารถ

น าไปใชป้ระกอบในการตดัสนิใจในการท าธรุกจิ

    -อัพเดตกรอบการเจรจาทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.4 สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของตา่งประเทศ 7 ผลลัพธ ์:

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของประเทศส าคัญ ประเทศ 1) หน่วยงานภาครัฐมขีอ้มลูอตุสาหกรรมทีถ่กูตอ้งและแมน่ย าเพือ่ใชป้ระกอบการ

เสนอแนะนโยบายและพัฒนาอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล
4 2) ภาคเอกชนสามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนพัฒนาธรุกจิใหก้อ่เกดิประโยชนแ์ก่

ภาคอตุสาหกรรมได ้
ประเทศ 3) ภาคเอกชนเห็นถงึความส าคญัในการจัดท าขอ้มลู และใหค้วามรว่มมอืในการสนับสนุน 

ในการรวบรวมขอ้มลูส าหรับเว็บไซตเ์พิม่มากขึน้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 รายชือ่ผูน้ าเขา้-สง่ออกรายส าคัญ 1

    -รายชือ่ผูน้ าเขา้-สง่ออกรายส าคัญ ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.2 สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของไทย 9

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของไทยรายเดอืน ครัง้ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ 1

    -อัพเดตขอ้มลูผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย ฐาน

กจิกรรมหลกั 2. การจัดท ารายงานและบทวเิคราะห์ 9 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.5 รายงานระบบเตอืนภัย ครัง้

    -Early Warning System : EWS

กจิกรรมยอ่ย 2.4 โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย 1

    -โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทยรายปี ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1

    -รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลรายปี ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3

    -รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทยรายไตรมาส ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดอืน 9

    -รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทยรายเดอืน ครัง้

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ 27

กจิกรรมยอ่ย 3.5 ประชาสัมพันธผ์า่นทาง Facebook ครัง้

    -ประชาสัมพันธข์า่วสาร/การอบรม-สัมมนาผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ 

Facebook

กจิกรรมยอ่ย 3.4 พืน้ทีโ่ฆษณาส าหรับผูป้ระกอบการทีส่นใจ 1

    -พืน้ทีโ่ฆษณาส าหรับผูป้ระกอบการทีส่นใจ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 3.3 เยีย่มชมโรงงานหรอืหน่วยงานวจัิย 1 1 2 200

27 203 751.85

1 1 100

3 3 100

9 9 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

9 9 100

1 1 100

9 9 100

7 7 100

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของประเทศในอาเซยีน 4 4 100

13 13 100

1 1 100

100

1 1 100

9 9 100

270 379 140.37

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล 1,965,000 1,965,000 1,965,000

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -เยีย่มชมโรงงาน/หน่วยงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ประชมุรว่มกับกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย 1

    -ประชมุรว่มกับกลุม่อตุสาหกรรม (ตามก าหนดการประชมุ) ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.1 สัมมนา 1

    -สัมมนาดา้นอตุสาหกรรม ครัง้

กจิกรรมหลกั 4. การด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ 1

กจิกรรมยอ่ย 4.3 หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูไปใชง้าน ปรับปรงุตอ่เนือ่ง

    -หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

กจิกรรมยอ่ย 4.2 การจัดท า Link กับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 1

    -ปรับปรงุขอ้มลู Link กับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร 2

    -ประเมนิความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ เวบไซต ์อเีมล์ ครัง้

1 1 100

2 2 100

1 1 100

1 1 100

1 2 200

1 1 100

1001,965,000 1,965,000 1,965,000



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลูหลักอยา่งตอ่เนือ่ง 18 ผลผลติ

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ (1.1.1 รถยนตใ์นประเทศ) ราย - ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมยานยนตท์ีร่วบรวมขอ้มลูทีส่ าคัญในดา้นกฎระเบยีบนโยบายภาครัฐ 

สถติยิานยนตใ์นประเทศและของโลก ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ มาตรการและขอ้ตกลง

ทางการคา้ การลงทนุ เทคโนโลยแีละมาตรฐาน ขา่วความเคลือ่นไหวของอตุสาหกรรมยาน

ยนตใ์นประเทศและตา่งประเทศ ทีส่ามารถใหบ้รกิารการสบืคน้ขอ้มลูกับผูป้ระกอบการใน

ประเทศ และหน่วยงานภาครัฐไดอ้ยา่งทันสมัย สะดวกในการสบืคน้
    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการถยนตใ์นประเทศ ผลลัพธ์

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ (1.1.6 ชิน้สว่นยานยนตใ์นตา่งประเทศ) 1 - ชว่ยลดอปุสรรคและเพิม่โอกาสในการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันใหก้ับอตุสาหกรรม

ยานยนตไ์ทย ดว้ยขอ้มลูทีช่ว่ยในการวเิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณ์ทางการคา้ การแขง่ขัน

ไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั ชว่ยสนับสนุนการก าหนดวสิัยทัศน์และกลยทุธ์

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการชิน้สว่นยานยนตใ์นตา่งประเทศ ราย - ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูและรายงานวเิคราะห์

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ (1.1.2 รถจักรยานยนตใ์นประเทศ) 8

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูการผลติรถยนต/์รถจักรยานยนต ์(1.2.1 ปรมิาณการผลติในประเทศ) 9 ปัญหา-อปุสรรค

    -ปรมิาณการผลติรถยนต/์รถจักรยานยนต ์ในประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาดรถยนต/์รถจักรยานยนต ์(1.3.1 ปรมิาณการจ าหน่ายในประเทศ) 9

    -ขอ้มลูปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต/์รถจักรยานยนต ์ในประเทศ ครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาดรถยนต/์รถจักรยานยนต ์(1.3.2 การจดทะเบยีนยานยนตไ์ทย) 1

    -ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถยนต/์รถจักรยานยนตไ์ทย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาดรถยนต/์รถจักรยานยนต ์(1.3.3 มลูคา่น าเขา้-สง่ออก) 9

    -ขอ้มลูมลูคา่น าเขา้-สง่ออกรถยนต/์รถจักรยานยนต์ ครัง้

9 9 100

9 9 100

1 1 100

8 8 100

9 9 100

18 18 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,989,900 1,989,900 1,989,900 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาดรถยนต/์รถจักรยานยนต ์(1.3.4 มลูคา่น าเขา้- สง่ออกในรปูกราฟ) 9

    -ขอ้มลูมลูคา่น าเขา้- สง่ออกรถยนต/์รถจักรยานยนตใ์นรปูกราฟ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญ (1.4.1 ขอ้มลูการคา้ระหวา่งประเทศ เชน่ น าเขา้

 สง่ออก เป็นตน้)

15

    -ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญ เชน่ น าเขา้ สง่ออก เป็นตน้ ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 1.5 มาตรฐานผลติภัณฑ ์(1.5.1 ในประเทศ) 1

    -มาตรฐานผลติภัณฑใ์นประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.5 มาตรฐานผลติภัณฑ ์(1.5.2 ตา่งประเทศ) 1

    -มาตรฐานผลติภัณฑต์า่งประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1

    -กรอบการเจรจา FTA ของไทย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 จัดท าระบบเตอืนภัย(Early Warning) 9

    -รายงานระบบเตอืนภัย (Early Warning) รายงาน

กจิกรรมยอ่ย 1.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุฯยานยนต์ 4

    -งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมยานยนต์ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขา่วตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 180

    -ขา่วตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 1.10 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทุน 1

    -ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทุน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.11 มาตรการสนับสนุน/กฎระเบยีบภาครัฐ 1

    -มาตรการสนับสนุน/กฎระเบยีบภาครัฐ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.12 ผลติ-จ าหน่ายยานยนตโ์ลก (1.12.1 รถยนตโ์ลก) 1

    -ขอ้มลูการผลติ-จ าหน่ายรถยนตโ์ลก ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.12 ผลติ-จ าหน่ายยานยนตโ์ลก (1.12.2 รถจักรยานยนตโ์ลก) 1

    -ขอ้มลูการผลติ-จ าหน่ายรถจักรยนตโ์ลก ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.13 ขอ้มลูภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต์ 1

    -ขอ้มลูภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต์ ฐาน

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

180 184 102.22

1 1 100

9 9 100

4 4 100

1 1 100

1 1 100

15 15 100

1 1 100

9 9 100

1,989,900 1,989,900 1,989,900 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.14 อัตราอากรน าเขา้ตามกรอบ FTA 1

    -ขอ้มลูอัตราอากรน าเขา้ตามกรอบ FTA ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.15 อืน่ๆ (ปฏทินิกจิกรรม) 1

    -ปฏทินิกจิกรรม ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ (1.1.3 ชิน้สว่นยานยนตใ์นประเทศ) 1

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการชิน้สว่นยานยนตใ์นประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ (1.1.4 รถยนตใ์นตา่งประเทศ) 1

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการรถยนตใ์นตา่งประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ (1.1.5 รถจักรยานยนตใ์นตา่งประเทศ) 1

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการรถจักรยานยนตใ์นตา่งประเทศ ฐาน

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษา วเิคราะห ์วจัิย 9

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดอืน ครัง้

    -รายงานสถานการณ์รายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2. รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3

    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1

    -รายงานสถานการณ์รายปี ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพร ่ประชาสมัพันธเ์ว็ปไซต์ 36

กจิกรรมยอ่ย 3.1 ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook ครัง้

    -ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook

กจิกรรมยอ่ย 3.2 E-News รายสปัดาหใ์หก้ับสมาชกิ 72

    -E-News รายสปัดาหใ์หก้ับสมาชกิ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดสมัมนา เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ 1

    -จัดสมัมนา เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ ครัง้

กจิกรรมหลกั การด าเนนิการดา้นอืน่ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิความพงึพอใจ ครัง้

    -การประเมนิความพงึพอใจ

กจิกรรมยอ่ย 4.2 การเชือ่มโยงเว็บไซตก์ับหน่วยงานตา่งๆ 2

    -การเชือ่มโยงเว็บไซตก์ับหน่วยงานตา่งๆ หน่วยงาน

2 2 100

1 1 100

2 2 100

36 86 238.89

72 72 100

3 3 100

1 1 100

1 1 100

9 9 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1,989,900 1,989,900 1,989,900 100
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แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมพลาสตกิ ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 10 1. ประชมุคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการฯ เพือ่พจิารณารายงานการศกึษาขัน้ตน้ (Inception 

Report) เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2560 และขออนุมัต ิผศอ. เบกิจา่ยเงนิงวดที ่1 ใหก้ับสถาบันพลาสตกิ 

จ านวนรอ้ยละ 35 ของเงนิคา่จา้งทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 698,250 บาท (หกแสนเกา้หมืน่แปดพันสองรอ้ย

หา้สบิบาทถว้น) โดยหักคา่ประกันผลงานรอ้ยละ 5 ของคา่จา้งทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 34,912.50 บาท 

(สามหมืน่สีพั่นเกา้รอ้ยสบิสองบาทหา้สบิสตางค)์ คงเหลอืเบกิจา่ยจรงิเป็นจ านวนเงนิสทุธ ิ663,337.50 

บาท (หกแสนหกหมืน่สามพันสามรอ้ยสามสบิเจ็ดบาทหา้สบิสตางค)์

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ระบบเตอืนภัยอตุสาหกรรมพลาสตกิ ครัง้ 2. ประชมุคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการฯ เพือ่พจิารณารายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 (1st 

progress Report) เมือ่วนัที ่5 กมุภาพันธ ์2561 และขออนุมัต ิผศอ. เบกิจา่ยเงนิงวดที ่2 ใหก้ับสถาบัน

พลาสตกิ จ านวนรอ้ยละ 25 ของเงนิคา่จา้งทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 498,750 บาท (สีแ่สนเกา้หมืน่แปดพัน

เจ็ดรอ้ยหา้สบิบาทถว้น) โดยหักคา่ประกันผลงานรอ้ยละ 5 ของคา่จา้งทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 24,937.50 

บาท (สองหมืน่สีพั่นเกา้รอ้ยสามสบิเจ็ดบาทหา้สบิสตางค)์ คงเหลอืเบกิจา่ยจรงิเป็นจ านวนเงนิสทุธ ิ

473,812.50 บาท (สีแ่สนเจ็ดหมืน่สามพันแปดรอ้ยสบิสองบาทหา้สบิสตางค)์

    -รายงานเตอืนภัย (สัญญานไฟเขยีว เหลอืง แดง) 3. ประชมุคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการฯ เพือ่พจิารณารายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 (2nd 

progress Report) เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2561 และขออนุมัต ิผศอ. เบกิจา่ยเงนิงวดที ่3 ใหก้ับสถาบัน

พลาสตกิ จ านวนรอ้ยละ 25 ของเงนิคา่จา้งทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 498,750 บาท (สีแ่สนเกา้หมืน่แปดพัน

เจ็ดรอ้ยหา้สบิบาทถว้น) โดยหักคา่ประกันผลงานรอ้ยละ 5 ของคา่จา้งทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 24,937.50 

บาท (สองหมืน่สีพั่นเกา้รอ้ยสามสบิเจ็ดบาทหา้สบิสตางค)์ คงเหลอืเบกิจา่ยจรงิเป็นจ านวนเงนิสทุธ ิ

473,812.50 บาท (สีแ่สนเจ็ดหมืน่สามพันแปดรอ้ยสบิสองบาทหา้สบิสตางค)์

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาด รวบรวมขอ้มลูสถติน าเขา้สง่ออก

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิของไทย โดยเสนอสถติติามรายงานของกรมศลุลา

กรเป็นรายเดอืน และรายปี ทัง้รปูแบบตัวเลขและกราฟ รวมทัง้รายชือ่

ผูน้ าเขา้และสง่ออก

1 4. ประชมุคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการฯ เพือ่พจิารณารายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) เมือ่

วนัที ่25 มถินุายน 2561 และขออนุมัต ิผศอ. เบกิจา่ยเงนิงวดที ่4 ใหก้ับสถาบันพลาสตกิ จ านวนรอ้ยละ 

15 ของเงนิคา่จา้งทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 299,250 บาท (สองแสนเกา้หมืน่เกา้พันสองรอ้ยหา้สบิบาทถว้น)

 โดยหักคา่ประกันผลงานรอ้ยละ 5 ของคา่จา้งทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 14,962.50 บาท (หนึง่หมืน่สีพั่นเกา้

รอ้ยหกสบิสองบาทหา้สบิสตางค)์ คงเหลอืเบกิจา่ยจรงิเป็นจ านวนเงนิสทุธ ิ284,287.50 บาท (สองแสน

แปดหมืน่สีพั่นสองรอ้ยแปดสบิเจ็ดบาทหา้สบิสตางค)์ และคนืเงนิประกันผลงานงวดที ่1-4 จ านวนเงนิ 

99,750 บาท (เกา้หมืน่เกา้พันเจ็ดรอ้ยหา้สบิบาทถว้น)

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญรวบรวมขอ้มลูสถติ ิ

น าเขา้สง่ออกของประเทศทีส่ าคัญ โดยรายงานทัง้รปูแบบตัวเลขและ

กราฟ

1 ปัญหา-อปุสรรค

    -ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการพลาสตกิสากล ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูการผลติ รวบรวมขอ้มลูปรมิาณการผลติ วดั

จากปรมิาณเม็ดพลาสตกิทีใ่ช ้เพือ่ดขูนาดของการผลติของอตุสาหกรรม

1

    -ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ ฐาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูดา้นกรอบเจรจา FTA ของไทยรวบรวมขอ้มลู

กรอบความรว่มมอืทางการคา้ระหวา่งไทยกับประเทศตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับอตุสาหกรรมพลาสตกิ

1

    -ฐานขอ้มลูกรอบการเจรจา ฐาน

1 1 100

1 1 100

1 1 100

10 10 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน
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แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 รวบรวมรายชือ่งานวจัิย ผูว้จัิย หน่วยงานทีท่ าการวจัิย

 ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมพลาสตกิ และเผยแพรบ่นเว็บไซต์

1

    -ฐานขอ้มลูงานวจัิย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.8 รวบรวมขอ้มลูราคาวตัถุดบิทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ

1

    -ฐานขอ้มลูราคาวตัถุดบิ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขา่วตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม รวบรวม

ขา่วสารความเคลือ่นไหวทางดา้นเทคโนโลย ีสิง่แวดลอ้ม ความ

เคลือ่นไหวของตลาด และขา่วกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบยีบตา่งๆ

540

    -จ านวนขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 1.10 รวบรวมมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และ

กฎระเบยีบตา่งๆ เชน่ นโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนการด าเนนิการ และ

โครงการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม มาตรการทางการคา้ทีไ่มใ่ช่

ภาษี และขอ้มลูการสง่เสรมิการลงทนุ

1

    -ฐานขอ้มลูมาตรการ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.14 รวบรวมขอ้มลูการคา้เครือ่งจักรทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรมพลาสตกิของประเทศไทย โดยรวบรวมขอ้มลูสถติน าเขา้

และสง่ออกเครือ่งจักรพลาสตกิของไทย

1

    -ฐานขอ้มลูเครือ่งจักร ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.11 ขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิในอาเซยีน รวบรวม

ขอ้มลูพืน้ฐานท่ัวไปของแตล่ะประเทศในอาเซยีน ขอ้มลูอตุสาหกรรม

พลาสตกิ ขอ้มลูการคา้ผลติภัณฑพ์ลาสตกิ รวมถงึขา่วสารตา่งๆ ที่

น่าสนใจ และขา่วเศรษฐกจิในอาเซยีน

1

    -ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิในอาเซยีน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.12 รวบรวมรายชือ่ผูป้ระกอบการพลาสตกิชวีภาพ 

ขา่วสารดา้นพลาสตกิชวีภาพและจัดท า Bio-Plastic Newsletter

1

    -ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการพลาสตกิชวีภาพ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.13 รวบรวมขอ้มลูมาตรฐานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิ ขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบรับรองมาตรฐาน 

รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพลาสตกิ เป็นการรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ ตอ่จากปี

 2560

1

    -ฐานขอ้มลูมาตรฐาน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.15 รวบรวมขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรมพลาสตกิ 1

    -ฐานขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรมพลาสตกิ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.16 รวบรวบขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ พกิัดขาเขา้ของ

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิของประเทศตา่งๆ

1

    -ฐานขอ้มลูพกิัดขาเขา้ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการพลาสตกิปี 2561 ประกอบดว้ย 

รายชือ่ ทีอ่ยู ่สัดสว่นผูถ้อืหุน้ ประเภทผลติภัณฑ ์ขอ้มลูก าลังการผลติ

และจ านวนแรงงาน ขอ้มลูทางการเงนิ/ทนุจดทะเบยีน รวมถงึขอ้มลูอืน่ๆ

 ทีส่ าคัญ

3738

    -จ านวนโรงงานทีเ่ขา้เก็บขอ้มลู โรงงาน

กจิกรรมหลกั 2. จัดท ารายงานและบทวเิคราะห์ 36

กจิกรรมยอ่ย 2.1 E-News รายสัปดาหใ์หก้ับสมาชกิ ครัง้

    -จ านวน E news ทีจั่ดสง่ใหส้มาชกิ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์รายเดอืน 9

    -รายงานสถานการณ์ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 โครงสรา้งอตุสาหกรรมพลาสตกิของประเทศไทย 1 1 1 100

36 36 100

9 9 100

1 1 100

3738 3738 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

540 540 100

1 1 100

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -ฐานขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรมพลาสตกิไทย ฐาน

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพร ่น าเสนอขอ้มลู และประชาสัมพันธเ์ว็บไซต์ 1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การจัดสัมมนาเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ ครัง้

    -งานสัมมนา

กจิกรรมยอ่ย 3.2 มพีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้ับผูป้ระกอบการ 10

    -จ านวนผูป้ระกอบการ หน่วยงาน

กจิกรรมยอ่ย 3.4 E-learning เชน่ คณุสมบัตขิองเม็ดพลาสตกิ 

กระบวนการผลติ เป็นตน้

9

    -จ านวนเรือ่งทีเ่ผยแพร่ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 3.3 ประชาสัมพันธผ์า่นทาง facebook/twitter ทัง้เนือ้หา

ขา่ว พืน้ทีส่นทนา และเผยแพรข่อ้มลู

180

    -จ านวนขอ้มลูขา่วสาร เรือ่ง

180

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 4. ด าเนนิงานในดา้นอืน่ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 ประเมนิผลความพงึพอใจ และสรปุความพงึพอใจใน

การใชบ้รกิาร

ครัง้

    -จ านวนครัง้ในการด าเนนิการ

กจิกรรมยอ่ย 4.2 ท าการเชือ่มโยงกับแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ทัง้

ผูป้ระกอบการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และกับ IU ของส านักงานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

10

    -จ านวนหน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงแหลง่ขอ้มลูกับ PIU หน่วยงาน

2 2 100

11 11 100

180 180 100

    -จ านวนขอ้มลูขา่วสาร 180 180 100

12 12 100

9 9 100

1 1 100

1 1 100

1,995,000 1,995,000 1,995,000 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย (Warning System) 9

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย (Warning System) ครัง้ ปัญหา-อปุสรรค

    -ปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย (Warning System)

กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้ 9

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้

เชงิเทคนคิ

ครัง้ ขอ้เสนอแนะ

    -พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

กจิกรรมหลกั ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับสถานการณ์และความเคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศ 27

กจิกรรมยอ่ย จัดท าบทความ บทวเิคราะห์ เรือ่ง

    -จัดท าบทความ บทวเิคราะห์

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาแนวทางปฏบิตัดิา้นมาตรฐานระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ 1

    -ศกึษาแนวทางปฏบิตัดิา้นมาตรฐานระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิและจัดท ารายงาน

การศกึษา

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั เผยแพรข่า่วสารและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิทีส่ าคัญผา่นชอ่งทางตา่งๆ

9

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรบ่ทความ/บทวเิคราะห ์และขา่วสาร ความเคลือ่นไหวผา่นชอ่งทางตา่งๆ ครัง้

    -เผยแพรบ่ทความ/บทวเิคราะห ์และขา่วสารความเคลือ่นไหว ผา่นชอ่งทางตา่งๆ

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเชงิวชิาการ 2

    -สัมมนาเชงิวชิาการ ครัง้

2 2 100

1 1 100

9 9 100

100

9 9 100

9 9 100

27 38 140.74

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

โครงการสรา้งระบบขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัย 1,880,000 1,880,000 1,880,000

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอัจฉรยิะดา้นการเพิม่ผลติภาพของ

ภาคอตุสาหกรรม (Productivity Intelligence Unit: PIU)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนา ปรับปรุงขอ้มลูในสว่นประกอบเดมิ (Existing Modules) และ

ฐานขอ้มลูผลติภาพ (Productivity Database) ใหเ้ป็นปัจจบุนั

1

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนา/ปรับปรุง/ตอ่ยอด โครงสรา้งของระบบและฐานขอ้มลูให ้

ทันสมัย

ระบบ

    -โครงสรา้งของระบบและฐานขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย การเพิม่เตมิองคค์วามรู:้ จัดท าบทวเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นผลติภาพ 

(Productivity Outlook)

3

    -จ านวนบทวเิคราะห์ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การเพิม่เตมิองคค์วามรู:้ การจัดท าแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีอง

กรณีศกึษา (Productivity in Practices)

3 ขอ้เสนอแนะ

    -จ านวนแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีองกรณีศกึษา เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การปรับรูปแบบการน าเสนอของ Productivity Tools 10

    -จ านวนเครือ่งมอืดา้นผลติภาพ เครือ่งมอื

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสว่น Virtual Community 1

    -การปรับปรุงระบบสว่น Virtual Community ระบบ

กจิกรรมหลกั พัฒนาสว่นประกอบใหม ่(New Module) เพิม่เตมิ เชน่ ระบบ

เครอืขา่ยขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Application 

Hub)

1

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าองคค์วามรูเ้กีย่วกับอตุสาหกรรม 4.0 ระบบ

    -องคค์วามรูเ้กีย่วกับอตุสาหกรรม 4.0

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาแบบประเมนิ I4.0 Quick Scan 1

    -แบบประเมนิ I4.0 Quick Scan แบบประเมนิ

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการเพิม่ผลติภาพ (Webboard) 1

    -ระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการเพิม่ผลติภาพ ระบบ

กจิกรรมยอ่ย การออกแบบ/พัฒนาโครงสรา้งของระบบและรูปแบบการน าเสนอ 1

    -โครงสรา้งระบบ ระบบ

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธร์ะบบฐานขอ้มลู PIU 10000

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าจดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์ประชาสมัพันธร์ะบบฐานขอ้มลู

 PIU

ฉบับ

    -จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส์

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมการใชง้านระบบ PIU ใหก้ับเจา้หนา้ที่ 20

    -จ านวนเจา้หนา้ทีผู่เ้ขา้ร่วมอบรม คน

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพร่ฐานขอ้มลู PIU 100

    -จ านวนกลุม่เป้าหมาย คน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าคูม่อื Productivity ฉบบัยอ่ 100

    -คูม่อื Productivity ฉบบัยอ่ ชดุ

100 100 100

20 20 100

100 142 142

1 1 100

10000 16748 167.48

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

3 3 100

10 10 100

1 1 100

3 3 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

2,380,000 2,380,000 2,380,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 5. บรูณาการกบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่พฒันาปจัจยัสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่รองรับป้ายขอ้มลูรถยนต์

 (Eco Sticker)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั เก็บขอ้มลูจากผูใ้ชง้าน 1 ผลผลติ

กจิกรรมยอ่ย สว่นงานพัฒนา : พัฒนาระบบ Eco Sticker, การ

ออกใบอนุญาต สมอ. และเว็บไซต ์www.car.go.th เป็นตน้

ระบบ มรีะบบไอทซีึง่สามารถชว่ยอ านวยความสะดวก ใหก้บั

ผูป้ระกอบการ (ผูผ้ลติรถยนต ์หรอืผูน้ าเขา้รถยนต)์ รวมทัง้

สามารถรองรับการท างานในสว่นของการอนุมัต/ิการท างานที่

เกีย่วขอ้ง Eco Sticker ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง (ไดแ้ก ่

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ส านักงานมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม กรมสรรพสามติ และกรมศลุกากร) โดย

ระบบไอท ีจะตอ้งมเีสถยีรภาพ สามารถรองรับการเพิม่ ปรมิาณ

ขอ้มลูของรถยนตท์ีจ่ะยืน่ขออนุมัต ิEco Sticker ได ้

    -ระบบส าหรับออกใบอนุญาต

กจิกรรมยอ่ย สว่นงานปรับปรงุระบบงาน : ปรับปรงุระบบ Eco 

Sticker, การออกใบอนุญาต สมอ. และเว็บไซต ์www.car.go.th

 เป็นตน้

1 ผลลพัธ์

    -พัฒนาระบบออกใบอนุญาต สมอ. ระบบ ประชาชนและผูซ้ ือ้รถยนตส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เท็จจรงิ

และน าขอ้มลูเปรยีบเทยีบประกอบการตดัสนิใจซือ้รถได ้รวมทัง้

ผลตอ่อตุสาหกรรมรถยนตใ์นการพัฒนาคณุสมบตัขิองรถยนตท์ี่

มคีวามสะอาดประหยัด ปลอดภัย

กจิกรรมหลกั หารอืและปรับปรงุระบบเว็บไซตร์ว่มกบัส านักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

18

กจิกรรมยอ่ย หารอืและปรับปรงุระบบเว็บไซตร์ว่มกบัส านักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

ครัง้ ปัญหา-อปุสรรค

    -จ านวนครัง้ในการหารอืและปรับปรงุระบบ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

3,800,000 3,800,000 3,800,000 100

1 1 100

1 1 100

18 27 150



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 5. บรูณาการกบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่พฒันาปจัจยัสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุระบบงาน 1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบส าหรับออกใบอนุญาต

ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม

ระบบ ขอ้เสนอแนะ

    -พัฒนาระบบส าหรับออกใบอนุญาต สมอ.

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต ์www.car.go.th : 

ปรับปรงุรปูภาพใหม้คีวามสวยงามในการใชง้านของระบบ

1

    -ปรับปรงุรปูภาพใหม้คีวามสวยงามในการใชง้านระบบ งาน

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต ์www.car.go.th : 

อพัเดทขอ้มลูและฟังกช์ัน่การใชง้านอืน่ๆ

1

    -อพัเดทขอ้มลูและฟังชัน่การใชง้านอืน่ๆ งาน

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต ์www.car.go.th : 

เพิม่ขอ้มลูการเขา้ใชง้านของระบบรักษาความปลอดภัยขอ้มลู 

โดยผา่นระบบ VPN

3

    -เพิม่ขอ้มลูการเขา้ใชง้านของระบบรักษาความปลอดภัยขอ้มลู 

โดยผา่นระบบ VPN

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบ Eco Sticker ใหใ้ชง้าน

ทัง้การยืน่รถยนตแ์ละยืน่แบบ Fast Track, การอนุมัตป้ิายของแต่

ละหน่วยงาน

1

    -พัฒนาและปรับปรงุระบบ Eco Sticker ใหใ้ชง้านทัง้การยืน่

รถยนตแ์ละการยืน่แบบ Fast Track, การอนุมัตป้ิายของแตล่ะ

หน่วยงาน

งาน

3,800,000 3,800,000 3,800,000 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

3 3 100

1 1 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 5. บรูณาการกบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่พฒันาปจัจยัสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลู เพิม่ฟิลดแ์ละขยาย

การจัดเก็บขอ้มลู

1

    -พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลู เพิม่เตมิฟิลดแ์ละขยายการ

จัดเก็บขอ้มลู

งาน

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับระบบกรมศลุกากร 1

    -พัฒนาและปรับระบบกรมศลุกากร งาน

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุ Mobile Application Eco 

Sticker

1

    -พัฒนาและปรับปรงุ Mobile Application Eco Sticker งาน

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาป้าย Eco Sticker ในรปูแบบใหม่ 1

    -พัฒนาและปรับปรงุป้าย Eco Sticker รปูแบบใหม่ งาน

กจิกรรมหลกั จัดการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ 1

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมส าหรับผูด้แูลระบบ (Administrator) งาน

    -ฝึกอบรมส าหรับผูด้แูลระบบ (administrator)

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมบคุลากร ระดบัผูใ้ชง้าน (User) 1

    -ฝึกอบรมบคุลากร ระดบัผูใ้ชง้าน (User) งาน

กจิกรรมหลกั ทดสอบและปรับปรงุระบบใหเ้ขา้กบัการใชง้านจรงิ 1

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบและปรับปรงุระบบใหเ้ขา้กบัการใชง้านจรงิ งาน

    -ทดสอบและปรับปรงุระบบใหเ้ขา้กบัการใชง้านจรงิ

กจิกรรมหลกั งานประชาสมัพันธ์ 1

กจิกรรมยอ่ย งานประชาสมัพันธ์ งาน

    -งานประชาสมัพันธ์

3,800,000 3,800,000 3,800,000 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 2 200

1 1 100

1 1 100



ล ำดับท่ี รำยกำร

รวม 82,196,000 บำท

1 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
การผลิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

5,000,000 บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต

11,865,000 บาท

3 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมผลิตภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต

10,000,000 บาท

4 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยใน
ตลาดโลก (Authentic Thai Food For The World)

24,871,000 บาท

5 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการในสถาน
ประกอบการตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้วยระบบการวิเคราะห์เชิงสารสนเทศ

5,865,000 บาท

6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการน า
กากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์

4,350,000 บาท

7 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรองความสามารถ
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Skill Certification System for 
Automotive Industry)

8,380,000 บาท

8 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

7,000,000 บาท

9 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2560-2564

4,865,000 บาท

โครงกำรภำยใต้งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

โครงกำร : กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม

งบประมำณ



หน่วยงำน : กองนโยบายอุสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �     แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้าน.................... ด้าน....................
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคุตสาหรกรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

1. ยกระดับความสามารถ
ของสถานประกอบการใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
วิศวกรรมดิจิทัล 20 โรงงาน

1.1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสถานประกอบการ และ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
1.2 จัดท าแผนการด าเนินงานและคัดเลือกสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 100
1.3 ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการและจัดท า
แผน  20 Man-day
1.4 ให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการ 140 Man-day
1.5 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมท้ังเก็บรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ก่อน-หลัง 40
 Man-day
1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 20 โรงงาน

1.1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสถานประกอบการ และ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
1.2 จัดท าแผนการด าเนินงานและคัดเลือกสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 100
1.3 ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการและจัดท า
แผน  20 Man-day
1.4 ให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการ 140 Man-day
1.5 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมท้ังเก็บรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ก่อน-หลัง 40
 Man-day
1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 20 โรงงาน

100 5.0000         4.2500    4.2500    100 ผลกำรด ำเนินงำน (อธิบายรายละเอียด ผลผลิต ผลลัพธ์ โครงการ)

2. ยกระดับบุคลากร 
จ านวน 60 คน

3. สร้างนวัตกรรมต่อยอด
ซอฟแวร์ด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมดิจิทัล 3 
ซอฟต์แวร์

2.1 ฝึกอบรมยกระดับบุคลากรให้สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล 60 คน
2.2 สรุปผลการด าเนินงาน 6 คร้ัง

3.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีทีมวิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล ร้อยละ 100
3.2 ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดซอฟแวร์ได้ ร้อยละ
 100
3.3.1) ทดสอบ และทดลองใช้ ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ใช้ซอฟต์แวร์ราคา
ประหยัด ร้อยละ 100
3.3.2)  จ านวนซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาข้ึน 3 ซอฟต์แวร์
3.4 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาและผ่านการทดสอบ
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 60 คน

2.1 ฝึกอบรมยกระดับบุคลากรให้สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล 99 คน
2.2 สรุปผลการด าเนินงาน 6 คร้ัง

3.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีทีมวิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล ร้อยละ 100
3.2 ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดซอฟแวร์ได้ร้อยละ 
100
3.3.1) ทดสอบ และทดลองใช้ ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ใช้ซอฟต์แวร์ราคา
ประหยัด ร้อยละ 100
3.3.2)  จ านวนซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาข้ึน 3 ซอฟต์แวร์
3.4 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาและผ่านการทดสอบ
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 99 คน

1) ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัล 
ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 - 31 มิถุนำยน 2561)

โครงกำร/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ  (ล้ำนบำท)

เป้ำหมำย
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน งบประมำณ
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน



หน่วยงำน : กองนโยบายอุสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �     แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้าน.................... ด้าน....................
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคุตสาหรกรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 - 31 มิถุนำยน 2561)

โครงกำร/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ  (ล้ำนบำท)

เป้ำหมำย
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน งบประมำณ
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน

100 11.8650 10.08525 10.0853 1002) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการ
ของผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการ
ผลิต

1. สร้างท่ีปรึกษา/วิทยากร
 ด้านมาตรฐานการจัดการ

2. ยกระดับมาตรฐาน
ระบบการจัดการของ
สถานประกอบการ 20 
สถานประกอบการ

3. ประเมินผลการ
ด าเนินงาน

1. จัดประชุมสัมมนาและประชาสัมพันธ์ รับสมัครและ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 100 คน
2. จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน 3 ชุด
3. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 3 คร้ัง
4. พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้าง นักปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบ
การจัดการของสถานประกอบการ จ านวน 150 คน
5. ติดตามประเมินผลการน าไปปฏิบัติจริงภายหลัง เข้าร่วม
โครงการ 150 คน
6 พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างท่ีปรึกษา/วิทยากร (หลักสูร 5 
วัน) จ านวน 50 คน

2.1  พัฒนาและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะน าสถาน
ประกอบการ 20 สถานประกอบการ

3.1 ศึกษาและจัดท า Best Practice ส าหรับการน า
มาตรฐานไปปฏิบัติ 3 ฉบับ
3.2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 1 ฉบับ
3.3 จัดประชุมสัมมนาแถลงผลการด าเนินโครงการ 100 คน

1. จัดประชุมสัมมนาและประชาสัมพันธ์ รับสมัครและ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 149 คน
2. จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน 3 ชุด
3. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 3 คร้ัง
4. พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้าง นักปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบ
การจัดการของสถานประกอบการ จ านวน 159 คน
5. ติดตามประเมินผลการน าไปปฏิบัติจริงภายหลัง เข้าร่วม
โครงการ 159 คน
6 พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างท่ีปรึกษา/วิทยากร (หลักสูร 5 
วัน) จ านวน 59 คน

2.1  พัฒนาและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะน าสถาน
ประกอบการ 20 สถานประกอบการ

3.1 ศึกษาและจัดท า Best Practice ส าหรับการน า
มาตรฐานไปปฏิบัติ 3 ฉบับ
3.2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 1 ฉบับ
3.3 จัดประชุมสัมมนาแถลงผลการด าเนินโครงการ 111 คน



หน่วยงำน : กองนโยบายอุสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �     แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้าน.................... ด้าน....................
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคุตสาหรกรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 - 31 มิถุนำยน 2561)

โครงกำร/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ  (ล้ำนบำท)

เป้ำหมำย
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน งบประมำณ
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน

91.25 10.0000       8.5000    8.5000    1003) ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมผลิตภาพของอุตสาหกรรม
ศักยภาพพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต

1.ยกระดับความสามารถ
ของสถานประกอบการใน
การน าระบบอัตโนมัติ 
และดิจิทัลการผลิต ไปใช้
ในกระบวนการผลิต 
จ านวน 14 โรงงาน
2. วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับ
เทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ
 และดิจิทัลการผลิต 5 เร่ือง
3. พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และดิจิทัลการ
ผลิตให้แก่บุคลากรใน
อุตสาหกรรมการผลิต 
จ านวน 90 คน

1.1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสถานประกอบการ และ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
1.2 จัดท าแผนการด าเนินงานและคัดเลือกสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 100
1.3 ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการและจัดท า
แผน  14 Man-day
1.4 ให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการ 168  Man-day
1.5 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมท้ังเก็บรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ก่อน-หลัง  
28 Man-day
1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 14 โรงงาน

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือ
ท าการวิจัยเชิงประยุกต์ 5 เร่ือง พร้อมท้ังด าเนินการวิจัย
ร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ ร้อยละ 100
2.2  ทดสอบและประเมินผลการวิจัย ร้อยละ 100
2.3 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยให้แก่อุตสาหกรรมการ
ผลิต 1 คร้ัง

3.1 ฝึกอบรมยกระดับบุคลากรให้สามารถประยุกต์
เทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต 90 คน
3.2 สรุปผลการด าเนินงาน 9 คร้ัง
3.3 บุคคลกรท่ีได้รับการพัฒนาและผ่านการทดสอบได้
ค าแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 90 คน

1.1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสถานประกอบการ และ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
1.2 จัดท าแผนการด าเนินงานและคัดเลือกสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 100
1.3 ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการและจัดท า
แผน  14 Man-day
1.4 ให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการ 168  Man-day
1.5 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมท้ังเก็บรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ก่อน-หลัง  
28 Man-day
1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 14 โรงงาน

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือ
ท าการวิจัยเชิงประยุกต์ 5 เร่ือง พร้อมท้ังด าเนินการวิจัย
ร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ ร้อยละ 100
2.2  ทดสอบและประเมินผลการวิจัย ร้อยละ 60
2.3 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยให้แก่อุตสาหกรรมการ
ผลิต 1 คร้ัง

3.1 ฝึกอบรมยกระดับบุคลากรให้สามารถประยุกต์
เทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต 95 คน
3.2 สรุปผลการด าเนินงาน 9 คร้ัง
3.3 บุคคลกรท่ีได้รับการพัฒนาและผ่านการทดสอบได้
ค าแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 95 คน



หน่วยงำน : กองนโยบายอุสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �     แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้าน.................... ด้าน....................
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคุตสาหรกรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 - 31 มิถุนำยน 2561)

โครงกำร/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ  (ล้ำนบำท)

เป้ำหมำย
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน งบประมำณ
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน

63.71 24.8710 21.14035 21.14035 1004) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้
อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai 
Food For the World)

1. ส ารวจความต้องการใน
การก าหนดเมนูอาหารไทย
เพ่ือจัดท ามาตรฐาน 
จ านวน 3 คร้ัง
2. ก าหนดมาตรฐาน
อาหารไทย จ านวน 5 
รายการ
3. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ผู้ประกอบการทราบถึง
ความส าคัญของการ
รับรองมาตรฐาน "รสไทย
แท้" จ านวน 5 คร้ัง
4. การให้ค าปรึกษา และ
พัฒนาผู้ประกอบการใน
การผลิตอาหารให้ตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้
-โรงงาน 500 วันท าการ
-ร้านอาหาร 300 วันท าการ
5. การรับรองมาตรฐาน
อาหาร "รสไทยแท้" ร้อย
ละ 80 ของสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการ6.จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลธุรกิจบริการ
อาหารไทย

7. ติดตามและประเมินผล

1.1 ส ารวจความต้องการในการก าหนดเมนูอาหารไทยเพ่ือ
จัดท ามาตรฐาน 3 คร้ัง

2.1 ก าหนดมาตรฐานอาหารไทย 5 รายการ
2.2 ออกแบบและจัดพิมพ์คู่มืออ้างอิงมาตรฐานอาหารไทย 
2 ภาษา (อังกฤษ หรือจีน) 2,000 เล่ม

3.1 ส่ือสารมาตรฐาน “รสไทยแท้” เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศ  5 คร้ัง
3.2 จัดกิจกรรม Event พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ไทยในประเทศและจัดกิจกรรม Authentic of Thai Food 
for the World 1 คร้ัง
3.3 ปรับปรุง website มาตรฐาน "รสไทยแท้" 1 เว็บ
3.4 ปรับปรุง Application มาตรฐาน "รสไทยแท้" 1 APP 
3.5 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองมาตรฐาน "รสไทยแท้"
 หรือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย หรือการจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร 1,000 คน

4.1 รับสมัครคัดเลือกโรงงานและร้านอาหาร 80 สถาน
ประกอบการ
4.2 ให้ค าปรึกษามาตรฐานด้าน Authentic ในโรงงาน 250
 วันท าการ และร้านอาหาร 150 วันท าการ
4.3 ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการวัตถุดิบหรือการจัดการ
คลังสินค้าหรือการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงงาน 
250 วันท าการ และร้านอาหาร 150 วันท าการ

5.1 กิจกรรมให้การรับรองมาตรฐานอาหาร "รสไทยแท้" 
ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

6.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการอาหารไทย 
ร้อยละ100

7.1 การติดตามและประเมินผล ร้อยละ 100

1.1 ส ารวจความต้องการในการก าหนดเมนูอาหารไทยเพ่ือ
จัดท ามาตรฐาน 3 คร้ัง

2.1 ก าหนดมาตรฐานอาหารไทย 5 รายการ
2.2 อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบคู่มืออ้างอิงมาตรฐาน
อาหารไทย 2 ภาษา (อังกฤษ หรือจีน) 

3.1 ส่ือสารมาตรฐาน “รสไทยแท้” เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
15 คร้ัง
3.2 จัดกิจกรรม Event พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ไทยในประเทศและจัดกิจกรรม Authentic of Thai Food 
for the World 1 คร้ัง
3.3 อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง website มาตรฐาน 
"รสไทยแท้"
3.4 อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง Application มาตรฐาน
 "รสไทยแท้"  
3.5 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองมาตรฐาน "รสไทยแท้"
 หรือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย หรือการจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร 204 คน

4.1 รับสมัครคัดเลือกโรงงานและร้านอาหาร 83 สถาน
ประกอบการ
4.2 ให้ค าปรึกษามาตรฐานด้าน Authentic ในโรงงาน 163
 วันท าการ และร้านอาหาร 164 วันท าการ
4.3 ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการวัตถุดิบหรือการจัดการ
คลังสินค้าหรือการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงงาน 
150 วันท าการ และร้านอาหาร 195 วันท าการ

5.1 อยู่ระหว่างพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานอาหาร "รส
ไทยแท้"

6.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการอาหารไทย ร้อยละ 
84.58

7.1 การติดตามและประเมินผล ร้อยละ 89.15



หน่วยงำน : กองนโยบายอุสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �     แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้าน.................... ด้าน....................
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคุตสาหรกรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 - 31 มิถุนำยน 2561)

โครงกำร/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ  (ล้ำนบำท)

เป้ำหมำย
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน งบประมำณ
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน

5) ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการในสถานประกอบตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้วยระบบ
การวิเคราะห์เชิงสารสนเทศ

1. สถานประกอบการท่ี
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
15 กิจการ
2. มีระบบการประเมิน
การบริหารการจัดการของ
สถานประกอบการ
พลาสติก จ านวน 1 ระบบ

100 5.8650 4.9853 4.9853 1001. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1 
คร้ัง
2. ก าหนดโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 100
3. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของการบริหาร
จัดการในสถานประกอบการตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี ร้อยละ
 100
4. ทดสอบระบบการท างานของระบบสารสนเทศท่ีได้ท า
การพัฒนาข้ึนพร้อมท้ังหาจุดบกพร่องและด าเนินการแก้ไข 
30 กิจการ
5. ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 90 Man-day
6. วิเคราะห์ ประมวลผล เปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่างๆ 
ด้วยระบบสารสนเทศ และเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม 60 Man-day
7. เปรียบเทียบการประเมินผลของสถานประกอบการท่ี
ด าเนินการเก็บข้อมูลเทียบกับท่ีระบบประมวลผลได้  1 คร้ัง
8. จ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 15 สถาน
ประกอบการ
9. ระบบประเมินการบริหารการจัดการ 1 ระบบ

1. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1 
คร้ัง
2. ก าหนดโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 100
3. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของการบริหาร
จัดการในสถานประกอบการตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี ร้อยละ
100
4. ทดสอบระบบการท างานของระบบสารสนเทศท่ีได้ท า
การพัฒนาข้ึนพร้อมท้ังหาจุดบกพร่องและด าเนินการแก้ไข 
30 กิจการ
5. ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 90 Man-day
6. วิเคราะห์ ประมวลผล เปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่างๆ 
ด้วยระบบสารสนเทศ และเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม 60 Man-day
7. เปรียบเทียบการประเมินผลของสถานประกอบการท่ี
ด าเนินการเก็บข้อมูลเทียบกับท่ีระบบประมวลผลได้  1 คร้ัง
8. จ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 15 สถาน
ประกอบการ
9. ระบบประเมินการบริหารการจัดการ 1 ระบบ

4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้
อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai 
Food For the World)

1. ส ารวจความต้องการใน
การก าหนดเมนูอาหารไทย
เพ่ือจัดท ามาตรฐาน 
จ านวน 3 คร้ัง
2. ก าหนดมาตรฐาน
อาหารไทย จ านวน 5 
รายการ
3. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ผู้ประกอบการทราบถึง
ความส าคัญของการ
รับรองมาตรฐาน "รสไทย
แท้" จ านวน 5 คร้ัง
4. การให้ค าปรึกษา และ
พัฒนาผู้ประกอบการใน
การผลิตอาหารให้ตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้
-โรงงาน 500 วันท าการ
-ร้านอาหาร 300 วันท าการ
5. การรับรองมาตรฐาน
อาหาร "รสไทยแท้" ร้อย
ละ 80 ของสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการ6.จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลธุรกิจบริการ
อาหารไทย

7. ติดตามและประเมินผล

1.1 ส ารวจความต้องการในการก าหนดเมนูอาหารไทยเพ่ือ
จัดท ามาตรฐาน 3 คร้ัง

2.1 ก าหนดมาตรฐานอาหารไทย 5 รายการ
2.2 ออกแบบและจัดพิมพ์คู่มืออ้างอิงมาตรฐานอาหารไทย 
2 ภาษา (อังกฤษ หรือจีน) 2,000 เล่ม

3.1 ส่ือสารมาตรฐาน “รสไทยแท้” เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศ  5 คร้ัง
3.2 จัดกิจกรรม Event พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ไทยในประเทศและจัดกิจกรรม Authentic of Thai Food 
for the World 1 คร้ัง
3.3 ปรับปรุง website มาตรฐาน "รสไทยแท้" 1 เว็บ
3.4 ปรับปรุง Application มาตรฐาน "รสไทยแท้" 1 APP 
3.5 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองมาตรฐาน "รสไทยแท้"
 หรือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย หรือการจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร 1,000 คน

4.1 รับสมัครคัดเลือกโรงงานและร้านอาหาร 80 สถาน
ประกอบการ
4.2 ให้ค าปรึกษามาตรฐานด้าน Authentic ในโรงงาน 250
 วันท าการ และร้านอาหาร 150 วันท าการ
4.3 ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการวัตถุดิบหรือการจัดการ
คลังสินค้าหรือการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงงาน 
250 วันท าการ และร้านอาหาร 150 วันท าการ

5.1 กิจกรรมให้การรับรองมาตรฐานอาหาร "รสไทยแท้" 
ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

6.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการอาหารไทย 
ร้อยละ100

7.1 การติดตามและประเมินผล ร้อยละ 100

1.1 ส ารวจความต้องการในการก าหนดเมนูอาหารไทยเพ่ือ
จัดท ามาตรฐาน 3 คร้ัง

2.1 ก าหนดมาตรฐานอาหารไทย 5 รายการ
2.2 อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบคู่มืออ้างอิงมาตรฐาน
อาหารไทย 2 ภาษา (อังกฤษ หรือจีน) 

3.1 ส่ือสารมาตรฐาน “รสไทยแท้” เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
15 คร้ัง
3.2 จัดกิจกรรม Event พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ไทยในประเทศและจัดกิจกรรม Authentic of Thai Food 
for the World 1 คร้ัง
3.3 อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง website มาตรฐาน 
"รสไทยแท้"
3.4 อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง Application มาตรฐาน
 "รสไทยแท้"  
3.5 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองมาตรฐาน "รสไทยแท้"
 หรือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย หรือการจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร 204 คน

4.1 รับสมัครคัดเลือกโรงงานและร้านอาหาร 83 สถาน
ประกอบการ
4.2 ให้ค าปรึกษามาตรฐานด้าน Authentic ในโรงงาน 163
 วันท าการ และร้านอาหาร 164 วันท าการ
4.3 ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการวัตถุดิบหรือการจัดการ
คลังสินค้าหรือการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงงาน 
150 วันท าการ และร้านอาหาร 195 วันท าการ

5.1 อยู่ระหว่างพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานอาหาร "รส
ไทยแท้"

6.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการอาหารไทย ร้อยละ 
84.58

7.1 การติดตามและประเมินผล ร้อยละ 89.15



หน่วยงำน : กองนโยบายอุสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �     แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้าน.................... ด้าน....................
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคุตสาหรกรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 - 31 มิถุนำยน 2561)

โครงกำร/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ  (ล้ำนบำท)

เป้ำหมำย
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน งบประมำณ
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วย
เทคโนโลยีรีไซเคิลและการน ากากของเสียอุตสาหกรรม
กลับมาใช้ประโยชน์

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
ของเสียเป้าหมายท่ีมี
ศักยภาพ จ านวน 2 ชนิด

93.5 4.3500 3.6975 3.6975 100

1. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1 
คร้ัง
2. ก าหนดโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 100
3. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของการบริหาร
จัดการในสถานประกอบการตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี ร้อยละ
 100
4. ทดสอบระบบการท างานของระบบสารสนเทศท่ีได้ท า
การพัฒนาข้ึนพร้อมท้ังหาจุดบกพร่องและด าเนินการแก้ไข 
30 กิจการ
5. ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 90 Man-day
6. วิเคราะห์ ประมวลผล เปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่างๆ 
ด้วยระบบสารสนเทศ และเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม 60 Man-day
7. เปรียบเทียบการประเมินผลของสถานประกอบการท่ี
ด าเนินการเก็บข้อมูลเทียบกับท่ีระบบประมวลผลได้  1 คร้ัง
8. จ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 15 สถาน
ประกอบการ
9. ระบบประเมินการบริหารการจัดการ 1 ระบบ

1. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1 
คร้ัง
2. ก าหนดโครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 100
3. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของการบริหาร
จัดการในสถานประกอบการตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี ร้อยละ
100
4. ทดสอบระบบการท างานของระบบสารสนเทศท่ีได้ท า
การพัฒนาข้ึนพร้อมท้ังหาจุดบกพร่องและด าเนินการแก้ไข 
30 กิจการ
5. ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 90 Man-day
6. วิเคราะห์ ประมวลผล เปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่างๆ 
ด้วยระบบสารสนเทศ และเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม 60 Man-day
7. เปรียบเทียบการประเมินผลของสถานประกอบการท่ี
ด าเนินการเก็บข้อมูลเทียบกับท่ีระบบประมวลผลได้  1 คร้ัง
8. จ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 15 สถาน
ประกอบการ
9. ระบบประเมินการบริหารการจัดการ 1 ระบบ

1. ศึกษา รวบรวม และคัดเลือกของเสียเป้าหมายท่ีมี
ศักยภาพท่ีจะน ามากลับมาใช้ใหม่ แต่ยังไม่ได้มีการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมท้ังศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีรีไซเคิล โดยอาศัยข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือท้ังจาก
ในและต่างประเทศ 10 ชนิด
2. ศึกษา และทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายใน
ระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) 2 ชนิด
3. ศึกษา ทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายใน
ระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) 2 ชนิด
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
การรีไซเคิลของเสียแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 200 คน
5. ศึกษาเทคโนโลยีชนิด A 
ร้อยละ 100
6. ศึกษาเทคโนโลยีชนิด B
ร้อยละ 100

1. ศึกษา รวบรวม และคัดเลือกของเสียเป้าหมายท่ีมี
ศักยภาพท่ีจะน ามากลับมาใช้ใหม่ แต่ยังไม่ได้มีการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมท้ังศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีรีไซเคิล โดยอาศัยข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือท้ังจาก
ในและต่างประเทศ 10 ชนิด
2. ศึกษา และทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายใน
ระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) 2 ชนิด
3. ศึกษา ทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายใน
ระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) 2 ชนิด
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
การรีไซเคิลของเสียแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 109 คน
5. ศึกษาเทคโนโลยีชนิด A 
ร้อยละ 100
6. ศึกษาเทคโนโลยีชนิด B
ร้อยละ 100



หน่วยงำน : กองนโยบายอุสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �     แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้าน.................... ด้าน....................
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคุตสาหรกรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 - 31 มิถุนำยน 2561)

โครงกำร/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ  (ล้ำนบำท)

เป้ำหมำย
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน งบประมำณ
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน

7) ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบรับรอง
ความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Skill 
Certification System for Automotive Industry)

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้เร่ืองการเพ่ิมผลิต
ภาพบุคลากรด้วยระบบ
รับรองความสามารถ
บุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ จ านวน 200 คน

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 คร้ัง
2. รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม และพิจารณาผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร 
200 คน
3. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 1 จ านวน 
80 คน
4. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 2 จ านวน 
60 คน
5. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 3 จ านวน 
40 คน
6. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 3 จ านวน 
20 คน
7. หาความต้องการและการพัฒนาทักษะบุคลากร ร้อยละ 
100

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 4 คร้ัง
2. รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม และพิจารณาผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร 
228 คน
3. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 1 จ านวน 
86 คน
4. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 2 จ านวน 
61 คน
5. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 3 จ านวน 
43 คน
6. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ (Trainee) ระดับ 3 จ านวน 
29 คน
7. หาความต้องการและการพัฒนาทักษะบุคลากร ร้อยละ 
90

98.75 8.3800 7.123 7.123 100

8) ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขา
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้เร่ืองการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานอุตสาหกรรม
สาขา
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
1,500 คน

1. ฝึกอบรมนักพัฒนา Smart Electronics 100 คน
2. ฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300 คน
3. ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 1,000 คน
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 100 คน

1. ฝึกอบรมนักพัฒนา Smart Electronics 105 คน
2. ฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 310คน
3. ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 1,055 คน
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 109 คน

100 7.0000 5.9500 5.9500 85



หน่วยงำน : กองนโยบายอุสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  �      5. ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงำนงประมำณจัดสรร :  �     แผนงานพ้ืนฐาน  �     แผนงานยุทธศาสตร์  �     แผนงานบูรณาการ

ด้าน.................... ด้าน.................... ด้าน....................
ยุทธศำสตร์ อก. ท่ี : 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคุตสาหรกรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ อก.ท่ี : 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงท้ังด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบฟอร์มรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 - 31 มิถุนำยน 2561)

โครงกำร/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย งบประมำณ  (ล้ำนบำท)

เป้ำหมำย
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน งบประมำณ
ท้ังปี

แผน/ผล 9 เดือน

9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2560-2564

64.74 4.8650 4.8650 4.13525 1001. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการก ากับดูแล
โครงการ

2. ติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานโครงการ

3. ประเมินผลส าเร็จใน
ภาพรวม

4. ประเมินระดับผลิตภาพ
ขององค์กร

1.1 รวบรวมความต้องการจากผู้มีส่วนเสีย และประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 2 คร้ัง
1.2 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ร้อยละ 100
1.3 จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงวิธีการใช้งาน 1 คร้ัง

2.1 รายงานสรุปความก้าวหน้าประจ างวด จ านวน 3 คร้ัง

3.1 พัฒนากรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัด ร้อยละ 100
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 
75

4.1 ออกแบบเคร่ืองมือและวีการเก็บข้อมูล ร้อยละ 100
4.2 พัฒนาระบบน าเข้าประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ร้อย
ละ 100
4.3 ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ 1 ระบบ

1.1 รวบรวมความต้องการจากผู้มีส่วนเสีย และประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 2 คร้ัง
1.2 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ร้อยละ 100
1.3 จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงวิธีการใช้งาน 1 คร้ัง

2.1 รายงานสรุปความก้าวหน้าประจ างวด จ านวน 2 คร้ัง

3.1 พัฒนากรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัด ร้อยละ 100
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 
75

4.1 ออกแบบเคร่ืองมือและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ร้อยละ 100
4.2 พัฒนาระบบน าเข้าประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ร้อย
ละ 100
4.3 ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ 1 ระบบ



ล ำดับท่ี รำยกำร

รวม 48,702,500 บำท

1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ

17,435,000 บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบเช่ือมโยงเครือข่ายภาคการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (Smart production Network)

6,477,500 บาท

3 ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (Potential industrial intelligence Unit:PIIU)

24,790,000 บาท

โครงกำรภำยใต้งบรำยจ่ำยอ่ืน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

โครงกำร : พัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

งบประมำณ



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแขง่ขันดา้นเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม ของอตุสาหกรรมศักยภาพ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาและทบทวนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัดชันวีัด

ความสามารถในการแขง่ขนั และอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ตลอดจนขอ้มลูประเทศคูค่า้และประเทศคูแ่ขง่

100 มกีารเบกิจา่ยแลว้เสร็จ 3 งวด จาก 4 งวด รวมเป็นเงนิ 12,082,455

 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 77 ของวงเงนิ โดยหกัคา่ประกันผลงาน

จ านวนเงนิ 604,122.75 บาท เหลอืการเบกิจา่ยงวดที ่4 จ านวน

เงนิ 3,609,045 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 23 ของวงเงนิ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและทบทวนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัดชันวีัด

ความสามารถในการแขง่ขนั และอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ตลอดจนขอ้มลูประเทศคูค่า้และประเทศคูแ่ขง่

% ทีป่รกึษาฯ ท างานครบตามทีร่ะบใุนสัญญาจา้งฯ และไดม้หีนังสอื

 สวค. ที ่***/61 ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2561 น าสง่รายงาน

การศกึษาฉบับสมบรูณ์ (Final Report) และใบแจง้หนีง้วดที ่4 

เลขที ่***/61 การสง่มอบงานภายในวันที ่4 ก.ค. 61 ตามก าหนด 

และประธานฯ ก าหนดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจรับงาน 

ในวันที ่13 ก.ค.61
    -ดชันวีัดความสามารถในการแขง่ขนั และอตุสาหกรรม

เป้าหมาย

กจิกรรมหลกั คดัเลอืกอตุสาหกรรมเป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่ 5 

อตุสาหกรรม

5 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกอตุสาหกรรมเป้าหมาย อตุสาหกรรม

    -อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลกั รวบรวมขอ้มลู 20 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย สมัภาษณ์หน่วยงานเกีย่วขอ้ง หน่วยงาน

    -สมัภาษณ์หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมยอ่ย สมัภาษณ์เชงิลกึ 15

    -จ านวนโรงงาน โรงงาน

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจขอ้มลูภาคสนามจากแบบสอบถามดชันี

วัดความสามารถในการแขง่ขนั

300

    -ขอ้มลูโรงงาน โรง

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจขอ้มลูภาคสนามจากแบบสอบถามดชันี

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้

2700

    -ขอ้มลูโรงงาน โรง

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุกลุม่ยอ่ยเพือ่ระดมความคดิเห็น 2

    -จัดประชมุกลุม่ยอ่ย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพร่ดชันวีัดความสามารถใน

การแขง่ขนั

2

    -จัดสมัมนา ครัง้

กจิกรรมหลกั วเิคราะหป์ระมวลผลและจัดท ารายงาน

ความสามารถในการแขง่ขนั

6

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหป์ระมวลผลและจัดท ารายงาน อตุสาหกรรม

    -รายงาน

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบฐานขอ้มลูในการจัดเก็บ 

ประมวลผล และรายงานผลขอ้มลู

5

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบฐานขอ้มลู อตุสาหกรรม

    -ระบบฐานขอ้มลู

- 6 100

- 5 100

2 2 100

- 2 100

300 300 100

2700 2700 100

20 20 100

15 15 100

100 100 100

5 5 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

15,691,500 15,691,500 12,082,455 77

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. : 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดท าระบบเชือ่มโยงเครอืขา่ยภาคการ

ผลติส าหรับอตุสาหกรรมศกัยภาพ (Smart 

Production Network)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาขอ้มลูเครอืขา่ยการ

ผลติของอตุสาหกรรมศักยภาพ

5 ทีป่รกึษาฯ น าเสนอฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ และ

ตน้แบบระบบสารสนเทศทีจ่ะวเิคราะหข์อ้มลูและ

แสดงเครอืขา่ยการผลติตอ่คณะกรรมการตรวจรับฯ

 พรอ้มรับฟังขอ้คดิเห็นของกรรมการฯ เพือ่น าไป

ปรับปรงุระบบฯ ตอ่ไป

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลูเครอืขา่ยการ

ผลติของอตุสาหกรรมศักยภาพในภาพรวม

อตุสาหกรรม

    -ขอ้มลูเครอืขา่ยการผลติของอตุสาหกรรม

ศักยภาพ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลูเครอืขา่ยการ

ผลติของกลุม่ผลติภัณฑเ์ป้าหมาย

5

    -ขอ้มลูเครอืขา่ยการผลติของกลุม่

ผลติภัณฑเ์ป้าหมาย

อตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาระบบนเิวศของ

อตุสาหกรรมเป้าหมาย

5 ขอ้เสนอแนะ

    -ขอ้มลูระบบนเิวศของอตุสาหกรรม

เป้าหมาย

อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลกั จัดประชมุกลุม่ยอ่ยระดม

ความคดิเห็น (Focus Group)

5

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุ Focus Group เพือ่

ระดมความคดิเห็นจากผูเ้ชีย่วชาญ

ครัง้

    -มกีารจัดประชมุอยา่งนอ้ย 5 ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดเก็บขอ้มลูเครอืขา่ยการ

ผลติของผลติภัณฑเ์ป้าหมาย

5

กจิกรรมยอ่ย จัดเก็บขอ้มลูเครอืขา่ยการ

ผลติของผลติภัณฑเ์ป้าหมาย

อตุสาหกรรม

    -ขอ้มลูเครอืขา่ยการผลติของผูป้ระกอบการ

กจิกรรมหลกั จัดท าระบบสารสนเทศทีจ่ะ

วเิคราะหข์อ้มลูและแสดงเครอืขา่ยการผลติ

1

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบรูปแบบเบือ้งตน้ของ

ระบบเชือ่มโยง

ระบบ

    -รูปแบบเบือ้งตน้ของระบบเชือ่มโยง

เครอืขา่ยภาคการผลติ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าระบบสารสนเทศทีจ่ะ

วเิคราะหข์อ้มลูเและแสดงเครอืขา่ยการผลติ

1 1 0

5 5 100

1 1 100

100

5 5 100

5 5 100

แผน/ผล 9 เดอืน

6,177,500 4,756,675 4,756,675 77

5 5 100

5 5

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. : 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

    -ระบบสารสนเทศส าหรับวเิคราะหแ์ละ

แสดงผลขอ้มลูเครอืขา่ยการผลติ

ระบบ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าคูม่อืการใชง้านระบบ 

(Manual)

1

    -คูม่อืการใชง้านระบบ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมและสาธติการใชง้าน

ระบบ

1

    -การฝึกอบรมการใชง้านระบบ ครัง้

1 0

1 0

1 0

6,177,500 4,756,675 4,756,675 77



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยข์อ้มลูอัจฉรยิะดา้นเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม ส าหรับอตุสาหกรรมศักยภาพ 

(Potential Industrial Intelligence Unit: PIIU)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู

อตุสาหกรรมศักยภาพ เพือ่การวเิคราะห ์

ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานขอ้มลูส าหรับ

อตุสาหกรรมศักยภาพ

5

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู

อตุสาหกรรมศักยภาพ

อตุสาหกรรม

    -อตุสาหกรรมศักยภาพ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ศกึษา และออกแบบระบบ

ฐานขอ้มลูส าหรับอตุสาหกรรมศักยภาพ

5

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูส าหรับ

อตุสาหกรรมศักยภาพ

อตุสาหกรรม

    -ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมศักยภาพ 5 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั การอบรมเจา้หนา้ทีส่ านักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมใหม้คีวามรูทั้กษะดา้น

การพัฒนาระบบ Big Data

3

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหลักสตูร และตาราง

การฝึกอบรม

หลักสตูร

    -ฝึกอบรม

กจิกรรมยอ่ย การฝึกอบรม 100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั แบบจ าลองการวเิคราะห์

สถานการณ์เศรษฐกจิอตุสาหกรรมศักยภาพ

100

กจิกรรมยอ่ย การคัดเลอืกตัวแปรอสิระ 

และตัวแปรตาม

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย แบบจ าลองทาง

เศรษฐศาสตร/์Big Data

100

    -รอ้ยละของงาน % 

กจิกรรมหลกั วเิคราะห ์ออกแบบและ

พัฒนาระบบ Potential Industrial Intelligence

 Unit: PIIU ส าหรับอตุสาหกรรมศักยภาพ 

รวมถงึการน าเขา้ ปรับปรงุขอ้มลู และพัฒนา

เว็บไซต์

1 - 0

- 90 90

- 90 90

3 3 100

100 110 110

5 5 100

5 5 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

23,790,000 18,318,300 18,318,300 77

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2560 - มถินุายน 2561 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยุทธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ระบบ Potential Industrial 

Intelligence Unit: PIIU ส าหรับอตุสาหกรรม

ศักยภาพ

ระบบ

    -ระบบ PIIU 1 ระบบ

กจิกรรมหลกั การจัดท าแผนพัฒนาระบบ 

Big Data เพือ่ยกระดับขดีความสามารถใน

การแขง่ขันของภาคอตุสาหกรรม

100

กจิกรรมยอ่ย แผนพัฒนาระบบ Big Data % 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

- 0

- 50 50

23,790,000 18,318,300 18,318,300 77


