
 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

 

 



ล ำดับ รำยกำร งบว่ำจ้ำง
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน

แผนงานยุทธศาสตร์ 35.5653
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพมุ่งสู่
อุตสาหกรรม 4.0

35.5653

งบรายจ่ายอ่ืน 35.5653
1 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม 23.8153

1.1 กำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมอำหำร 1.97521 กร.2
1.2 กำรพัฒนำระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1.96521 กร.2
1.3 กำรศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมแฟช่ัน 2.01521 กร.2
1.4 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ 1.94801 กร.2
1.5 กำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกส ำหรับอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกล 1.95521 กร.1
1.6 กำรพัฒนำสำรสนเทศยำนยนต์สมัยใหม่ ปี 2562 1.95521 กร.1
1.7 กำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมพลำสติก 1.97021 กร.1
1.8 กำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเหล็กและโลหกำร 2.01521 กร.1
1.9 กำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกส ำหรับอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 2.01521 กร.1

1.10 กำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกส ำหรับอุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 1.97021 กร.1
1.11 กำรศูนย์สำรสนเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัจฉริยภำพด้ำนกำรเพ่ิมผลิตภำพของภำคอุตสำหกรรม 

(Productivity)
2.01520 กม.

(กพข.)
1.12 กำรสร้ำงระบบข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรและกำรเตือนภัย 2.01520 กม.

2 โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนทันสมัย (OIE SMART OFFICE) 6.0000 กส.

3 โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทและแผนกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมภูมิภำคสู่ประเทศไทย 4.0 
(พ.ศ. 2562-2566)

5.7500 กม.
(กนย.)

แผนงานบูรณาการอุตสาหกรรมศักยภาพ 128.8086
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 47.7195
งบรายจ่ายอ่ืน 47.7195

1 โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม 14.1000 กส.

2 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนแม่บทบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 12.9000 กม.
(กงป.)

3 โครงกำรพัฒนำดัชนีวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมศักยภำพ 7.6000 กส.

4 โครงกำรศึกษำแผนภำพอนำคตของภำคอุตสำหกรรม (Industry Foresight) เพ่ือขับเคล่ือนอุตสำหกรรมสู่
อุตสำหกรรม 4.0

4.8595 กว.

5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีจำกพืชน  ำมัน 4.7500 กร.2
6  โครงกำรเตรียมศักยภำพแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมเพ่ือรองรับอุตสำหกรรม 4.0 3.5100 กม.

(กพข.)

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562



ล ำดับ รำยกำร งบว่ำจ้ำง
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม 81.0891
งบเงินอุดหนุน 81.0891

1 โครงกำรปรับเปล่ียนภำคอุตสำหกรรมไทยสู่กำรเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรม 4.0 (Smart Industry 
Transformation and Competency to 4.0)

13.4821 กม.
(กขอ.)

2 โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่ำงย่ังยืน 10.0000 กม.
(กขอ.)

3 โครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร โดยน ำมำตรฐำน ผลิตภำพและนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือในกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถนักรบอุตสำหกรรมพันธ์ุใหม่

7.5465 กม.
(กขอ.)

4 โครงกำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมสู่ควำมเป็นโรงงำนอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตตำมแนวทำง
อุตสำหกรรม 4.0 (Smart Factory)

9.7480 กม.
(กขอ.)

5 โครงกำรต่อยอดเพ่ิมผลิตภำพในภำคอุตสำหกรรมด้วยเครือข่ำยดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing) 8.9192 กม.
(กขอ.)

6 โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพบุคลำกรด้วยระบบรับรองควำมสำมำรถบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ 7.0000 กม
(กขอ)

7 โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรมสำขำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 5.5364 กม.
(กขอ.)

8 โครงกำรยกระดับผลิตภำพแรงงำน 4.0 สำขำอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร 6.8570 กม.
(กขอ.)

9 โครงกำรยกระดับศักยภำพแรงงำนให้มีทักษะท่ีหลำกหลำยพร้อมก้ำวเข้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0 7.0000 กม.
(กขอ.)

10 โครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบตำมแนวทำงสำกลและพัฒนำ
เครือข่ำยนวัตกรรมภำคอุตสำหกรรม

5.0000 กม
(กขอ)

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 1.6000
งบด าเนินงาน 1.6000

1 โครงกำรขับเคล่ือนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษด้วยกำรตลำดและประชำสัมพันธ์เชิงรุก 1.6000 กม.
(กนย.)



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

โครงการพัฒนาศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะอตุสาหกรรม

อาหาร

1,975,210 1,975,210 1,975,210 100

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้

เทคโนโลยี

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้

เทคโนโลยี

ระบบ

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเชงิลกึดา้น

อตุสาหกรรมอาหาร

9 9 9 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์สง่ออกอาหาร

ไทยรายเดอืน

เรือ่ง

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย รายงานแนวโนม้การสง่ออกและ

สญัญาณเตอืนภัยอตุสาหกรรมอาหาร รายเดอืน

9 9 9 100

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

1 1 100

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้

ของโครงการ)



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Situation Report)

3

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย เทรนดส์นิคา้อาหารในตลาดโลก 

(World Food Market Trends)

9

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานพยากรณ์สง่ออกอาหาร

ไทย รายไตรมาส

3

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

โรงงาน

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารรอบรัว้

อาเซยีน (ASEAN Food News)

18

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารในประเทศ 

(Thailand Food Market Report)

3

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารโลก (World 

Food Market Report)

9

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Update)

18

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

3 3 100

9 9 100

3 3 100

18 18 100

3 3 100

9 9 100

18 18 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ขา่วนวตักรรม (Innovation Corner) 18

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย สรุปสาระส าคญักฎระเบยีบ

มาตรฐานอาหาร

36

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานการเตอืนภัยดา้นความ

ปลอดภัยอาหารและมาตรการการคา้ (Early 

Warning)

2

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วการปรับปรุงกฎหมายและ

มาตรฐานอาหารของประเทศคูค่า้ (World Food 

Law & Regulation News)

36

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานวเิคราะหอ์ตุสาหกรรมราย

พืน้ที่

2

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั พัฒนาฐานขอ้มลู 1

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสถติกิารน าเขา้สง่ออก

สนิคา้เกษตรและอาหาร

ฐาน

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

18 18 100

36 36 100

2 2 100

36 36 100

2 3 150

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูกฎหมายและมาตรฐาน

อาหารตา่งประเทศ

1

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูรายชือ่ผูป้ระกอบการ

อาหารและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง

1

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหารของ

ประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่ (Update) 1/

3

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food Industry 

Profile (Update) 2/

2

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food Industry 

Profile (Snap shot) 3/ ของภาพรวมอตุสาหกรรม

อาหารและรายสาขา (Infographic)

4

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูสว่นแบง่ตลาดอาหาร

ภายในประเทศ (By Brand or By Company)

9 9 9 100

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ์ 1 1 1 100

2 2 100

1 1 100

1 1 100

4 4 100

3 3 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ์ เรือ่ง

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั ประชมุคน้หาประเด็นการพัฒนา

เทคโนโลยเีพือ่การเผยแพร่ขอ้มลูส าหรับภาค

ธรุกจิ

30 30 49 163.33

กจิกรรมยอ่ย ประชมุคน้หาประเด็นการพัฒนา

เทคโนโลยเีพือ่การเผยแพร่ขอ้มลูส าหรับภาค

ธรุกจิ

คน

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัแกผู่ป้ระกอบการ

100

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัแกผู่ป้ระกอบการ

คน

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั ตดิตามประเมนิผล 2

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามประเมนิผล ครัง้

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่การเชือ่มโยง

ในระบบ i-Industry

1

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์พือ่การเชือ่มโยง

ในระบบ i-Industry

กจิกรรม

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลยี

1 1 100

1 1 100

2 2 100



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

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

1,965,210 1,965,210 1,965,210 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

9

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑร์ายเดอืน

ฉบับ   

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

รายเดอืน

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑร์ายไตรมาส

3

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

รายไตรมาส

ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑร์ายปี

1 ขอ้เสนอแนะ

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

รายปี

ฉบับ

กจิกรรมหลกั ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

9

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑภ์าพรวม

ฉบับ

    -ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ภาพรวม

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑพ์ลาสตกิ

9

    -ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

พลาสตกิ

ฉบับ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

1 1 100

9 9 100

9 9 100

3 4 133.33

9 9 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

1

กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

เรือ่ง

    -บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาในหัวขอ้ที่

น่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์

1

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาในหัวขอ้ที่

น่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์

เรือ่ง

    -รายงานการศกึษาในหัวขอ้ทีน่่าสนใจที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

กจิกรรมหลกั ขา่วเศรษฐกจิและความ

เคลือ่นไหวในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

270

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิและความ

เคลือ่นไหวในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ขา่ว

    -ขา่วเศรษฐกจิและความเคลือ่นไหวใน

ดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบฐาน

ขอ้มลูคอมพวิเตอร์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดหาจัดซือ้ฐานขอ้มลูของ

ทัง้ไทยและตา่งประเทศ

ฐานขอ้มลู

    -จัดหาจัดซือ้ฐานขอ้มลูของทัง้ไทยและ

ตา่งประเทศ

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูใ้ชง้านเว็บไซต์

2

    -ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซต์

ครัง้

กจิกรรมหลกั การจัดประชมุสมัมนา 1

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุแลกเปลีย่น

ขอ้คดิเห็น

ครัง้

    -การจัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น

1 2 200

1 1 100

270 337 124.81

1 1 100

2 2 100

1 2 200



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาประชาสมัพันธ์

เว็บไซตเ์ผยแพรโ่ครงการฯ

1

    -การสมัมนาประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

เผยแพรโ่ครงการฯ

ครัง้

1 1 100



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

โครงการศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะอตุสาหกรรมแฟชั่น 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ

รองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ)

2,015,210 2,015,210 2,015,210 100

กจิกรรมหลกั การจัดท าขอ้มลู รายงาน บท

วเิคราะห ์ขา่ว สถานการณ์ เพือ่เผยแพร่

กจิกรรมยอ่ย รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอไทย ปี 

2561/2562

    -วัดจากจ านวน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ความ

เคลือ่นไหวตา่ง ๆ ของอตุสาหกรรมแฟชัน่ภาพรวม

 และรายอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

รองเทา้และเครือ่งหนัง และอัญมณีและครือ่ง

ประดับ (Fashion Outlook)

  

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรมแฟชัน่ผา่นเว็บไซตส์ถาบันฯ

ขอ้เสนอแนะ

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่รายไตรมาสผา่นสือ่ประเภทตา่ง ๆ

 (Economic Forecast)

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ ในรปูแบบ Newsletter 

(E-Newsletter)

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมหลกั การพัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลู

ใหทั้นสมัย

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนัง

และรองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ)

0 270 270 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

0 1 1 100

0 3 3 100

0 3 3 100

0 9 9 100

0 9 9 100

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสถติสิง่ออก-น าเขา้ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนัง

และรองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ)

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนัง

และรองเทา้)

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ การ

ลงทนุ (ปัจจัยการลงทนุ ขอ้ตกลงทางการคา้ 

กฎระเบยีบทางการคา้ฯลฯ) อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ และอัญมณี

และเครือ่งประดับ

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Thailand Industry 

Profile (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

เครือ่งหนังและรองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ)

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

 (จ าแนกรายขัน้ตอนการผลติ) อตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ และเครือ่งหนังและรองเทา้

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

ประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูเตอืนภัยส าหรับ

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ (เตอืนภัยและ

ดัชนีเตอืนภัย)

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมหลกั การตดิตามความเคลือ่นไหว

อตุสาหกรรมแฟชัน่ภาพรวม

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหวแฟชัน่

    -วัดจากจ านวน

0 9 9 100

0 27 27 100

0 18 18 100

0 27 27 100

0 3 3 100

0 18 18 100

100

0 9 9 100

0 9 9 100

0 2 2 100

0 9 9



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Fashion Link

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชัน่ (Clip 

video)

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมหลกั การประชมุ/สัมมนา

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ/สัมมนา

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมหลกั การตดิตามและประเมนิผลโครงการ

กจิกรรมยอ่ย การตดิตามและประเมนิผลโครงการ

    -วัดจากจ านวน

0 2 2 100

0 9 9 100

0 3 3 100

0 9 9 100



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

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1,948,010 1,948,010 1,948,010 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู

ส าหรับอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไม ้

ยางพารา

ตรวจรับงาน และเบกิเงนิงวดที ่4 ตามก าหนด

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู

ส าหรับอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไม ้

ยางพารา

    -สามารถใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ตดิตามและสรปุรายงาน

ขา่วสารความเคลือ่นไหวในอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

0 270 328 121.48

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ประจ าวันทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมยางและ

ไมย้างพารา

    -วัดจากจ านวน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารความ

เคลือ่นไหวในดา้นตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูขา่วความ

เคลือ่นไหวของอตุสาหกรรม กฎระเบยีบ

มาตรฐาน เทคโนโลย ีและมาตรการการคา้

ระหวา่งประเทศ

    -วัดจากจ านวน

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

0 9 9 100

0 72 87 120.83



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานการศกึษา 

วเิคราะห ์วจัิย

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายเดอืน

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายไตรมาส

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพาราภาพรวม

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายปี

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมหลกั จัดสัมมนาเผยแพรโ่ครงการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

0 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเผยแพรโ่ครงการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

    -วัดจากจ านวน

0 9 9 100

0 3 3 100

0 1 1 100

0 9 9 100

0 1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูใ้ชง้านเว็บไซต์

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูใ้ชง้านเว็บไซต์

    -วัดจากจ านวน

0 1 1 100



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

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล

1,955,210 1,955,210 1,955,210 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. ฐานขอ้มลู 1 ผลผลติ :

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ

เครือ่งจักรกลไทย

ครัง้ 1) มศีนูยก์ลางขอ้มลู ความรู ้ขา่วสารตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล โดยมกีาร

รวบรวมสถติ ิรายงานความเคลือ่นไหวตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบดว้ย

    -ปรับปรุงขอ้มลูใหทั้นสมยั 1.1) ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ

กจิกรรมยอ่ย 1.2 สถติกิารน าเขา้-สง่ออก

ของไทย

9 1.2) ฐานขอ้มลูการน าเขา้-สง่ออก

    -การน าเขา้-สง่ออกของไทย ครัง้ 1.3) ฐานขอ้มลูผูน้ าเขา้-สง่ออกส าคัญ ทัง้ 3 กลุม่ ประกอบดว้ย เครือ่งจักรกลการเกษตร

 เครือ่งจักรกลอตุสาหกรรม และเครือ่งมอืกล

กจิกรรมยอ่ย 1.3 รายชือ่ผูน้ าเขา้ สง่ออก

รายส าคัญ

1      

    -รายชือ่ผูน้ าเขา้ สง่ออกรายส าคัญ ครัง้ 1.5) ฐานขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 1.4 สถติกิารน าเขา้-สง่ออก

ของตา่งประเทศ

7 1.6) ฐานขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึเทคโนโลยกีระบวนการผลติ

    -การน าเขา้-สง่ออกของประเทศส าคัญ ประเทศ 1.7) ฐานขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

4 1.8) ฐานขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ เชน่ นโยบาย ประกาศ โครงการทีไ่ดรั้บ

สง่เสรมิการลงทนุ
ประเทศ 1.9) ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนและกฎระเบยีบของภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมยอ่ย 1.5 กรอบการเจรจา FTA ของ

ไทย

1 2) มบีทวเิคราะห ์รายงานรายเดอืน รายไตรมาส และรายปี รวมถงึรายงานเชงิลกึที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านขอ้มลูสามารถน าไปใชป้ระกอบ

ในการตัดสนิใจในการท าธรุกจิ
    -ปรับปรุงขอ้มลูใหทั้นสมยั ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 งานวจัิยและเทคโนโลยี

กระบวนการผลติ

13 ผลลัพธ ์:

    -งานวจัิยและเทคโนโลยกีระบวนการผลติ เรือ่ง 1) หน่วยงานภาครัฐมขีอ้มลูอตุสาหกรรมทีถ่กูตอ้งและแมน่ย าเพือ่ใชป้ระกอบการ

เสนอแนะนโยบายและพัฒนาอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

1 1 100

7 7 100

1 1 100

9 9 100

    -การน าเขา้-สง่ออกของประเทศในอาเซยีน 4 4 100

1 1 100

13 13 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขา่วตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล

270 2) ภาคเอกชนสามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนพัฒนาธรุกจิใหก้อ่เกดิประโยชน์

แกภ่าคอตุสาหกรรมได ้

    -ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกล

ขา่ว 3) ภาคเอกชนเห็นถงึความส าคัญในการจัดท าขอ้มลู และใหค้วามรว่มมอืในการ

สนับสนุน ในการรวบรวมขอ้มลูส าหรับเว็บไซตเ์พิม่มากขึน้

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิ

การลงทนุ

1 1 1 100

    -ขอ้มลูนโยบายหรอืประกาศคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ

ฐาน ปัญหา-อปุสรรค

9 -

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.9 มาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1 ขอ้เสนอแนะ

    -ปรับปรุงขอ้มลูใหทั้นสมยั ฐาน

กจิกรรมหลกั 2. การจัดท ารายงาน/บท

วเิคราะห์

9

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์ราย

เดอืน

ครัง้

    -สถานการณ์รายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์ราย

ไตรมาส

3

    -สถานการณ์รายไตรมาส ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1

    -สถานการณ์รายปี ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.4 โครงสรา้งอตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกลไทย

1

    -โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.5 รายงานระบบเตอืนภัย 

(Early Warning System)

9

    -รายงานผลเตอืนภัยอตุสาหกรรม ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.6 รายงานวจัิยเชงิลกึ 1

    -รายงานวจัิยเชงิลกึ เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพร่/

ประชาสมัพันธเ์ว็บไซด์

1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 สมัมนา ครัง้

    -สมัมา

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ประชมุร่วมกบักลุม่

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล สภาอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย

1 1 9 900

    -อัพเดตโครงการอนุมัตใิหก้ารสง่เสรมิการลงทนุ 9 9 100

270 326 120.74

1 1 100

9 9 100

3 3 100

1 1 100

1 1 100

9 9 100

1 1 100

1 2 200



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

    -ประชมุร่วมกบักลุม่อตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกล (ตามก าหนดการประชมุ)

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 เยีย่มชมโรงงานหรอื

หน่วยงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง

1

    -เยีย่มชมโรงงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.4 มพีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บั

ผูป้ระกอบการทีส่นใจ

1

    -พืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 3.5 ประชาสมัพันธผ์า่นทาง 

facebook

27

    -ประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 3.6 การประเมนิ/สรุปความพงึ

พอใจของการใชบ้รกิาร

2

    -ประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.7 รายชือ่หน่วยงานทีน่ า

ขอ้มลูจากศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใชง้าน

1

    -รายชือ่หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูจากศนูย์

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกลไปใชง้าน

ครัง้

1 1 100

1 1 100

27 286 1,059.26

2 2 100

1 2 200



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

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 1,955,210 1,955,210 1,955,210 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. พัฒนาศนูยข์อ้มลูออนไลน์

ยานยนตส์มยัใหม่

18
18 19 105.56

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการใน

ประเทศ (1.1.1 ผูผ้ลติรถยนต)์

ราย

    -ผูผ้ลติรถยนต์ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการใน

ประเทศ (1.1.2 ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

8
8 9 112.5

    -ผูผ้ลติรถจักรยานยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการใน

ประเทศ (1.1.3 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

2000

2000 2190 109.5

ขอ้เสนอแนะ

    -ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ

ตา่งประเทศ (1.2.1 ผูผ้ลติรถยนต)์

30
30 30 100

    -ผูผ้ลติรถยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ

ตา่งประเทศ (1.2.2 ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

20

20 20 100

    -ผูผ้ลติรถจักรยานยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ

ตา่งประเทศ (1.2.3 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

150

150 251 167.33

    -ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.1 

ผลติ))

9

9 9 100

    -ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.2 

จ าหน่าย))

9

9 9 100

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.3 

จดทะเบยีน))

9

9 9 100

    -ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.4 

มลูคา่สง่ออกและน าเขา้))

9

9 9 100

    -ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกและน าเขา้รถยนตใ์น

ประเทศ

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต ์

(1.3.2.1 ผลติ))

9

9 9 100

    -ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต ์

(1.3.2.2 จ าหน่าย))

9

9 9 100

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถจักรยานยนตใ์น

ประเทศ

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต ์

(1.3.2.3 จดทะเบยีน))

9

9 9 100

    -ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถจักรยานยนตใ์น

ประเทศ

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต ์

(1.3.2.4 มลูคา่สง่ออกและน าเขา้))

9

9 9 100

    -ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกแและน าเขา้

รถจักรยานยนตใ์นประเทศ

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในตา่งประเทศ (1.4.1 รถยนต ์

(1.4.1.1 ผลติ))

1

1 1 100

    -ขอ้มลูการผลติรถยนตต์า่งประเทศ ครัง้



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในตา่งประเทศ (1.4.1 รถยนต ์

(1.4.1.2 จ าหน่าย))

1

1 1 100

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถยนตต์า่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในตา่งประเทศ (1.4.2 

รถจักรยานยนต ์(1.4.2.1 ผลติ))

1

1 1 100

    -ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตต์า่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและ

การตลาดในตา่งประเทศ (1.4.2 รถจักรยน

ยนต ์(1.4.2.2 จ าหน่าย))

1

1 1 100

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

ตา่งประเทศ

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูดา้นการคา้ระหวา่ง

ประเทศ (1.5.1 FTA และอตัราอากร)

1

1 1 100

    -ขอ้มลู FTA และอตัราอากร ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนต ์(1.6.1 

มาตรฐานในประเทศ)

1

1 1 100

    -ขอ้มลูมาตรฐานในประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนต ์(1.6.2 

มาตรฐานตา่งประเทศ)

1

1 1 100

    -ขอ้มลูมาตรฐานตา่งประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิ

การลงทนุ (1.7.1 กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ

การลงทนุ)

9

9 9 100

    -กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูกฎระเบยีบ ภาครัฐ 

(1.8.1 ประกาศกฎระเบยีบภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัอตุสาหกรรมยานยนต)์

1

1 1 100

    -ขอ้มลูกฎระเบยีบภาครัฐ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมยานยนต ์(1.9.1 ขา่วความ

เคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมยาน

ยนต)์

180

180 321 178.33

    -ขา่วความเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมยานยนต์

ขา่ว



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั 2. จัดท ารายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมยานยนต ์และ Infographic

9
9 9 100

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการ

เตอืนภัยรายเดอืน

ฉบับ

    -รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการ

คาดการณ์รายไตรมาส

3
3 3 100

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ราย

ไตรมาส

ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการ

คาดการณ์ยานยนตป์ระจ าปี

1
1 1 100

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยาน

ยนตป์ระจ าปี

ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานภาพรวม

อตุสาหกรรมรายปี

1
1 1 100

    -รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมรายปี ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.5 Infographic 9 9 9 100

    -Infographic เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพร่ขอ้มลู 72 72 80 111.11

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การเผยแพร่ขอ้มลูผา่น

ทาง Facebook

ครัง้

    -การเผยแพร่ขอ้มลูผา่นทาง Facebook

กจิกรรมยอ่ย 3.2 การเผยแพร่ขอ้มลูทาง

อเีมล ์(สง่ E-News ใหก้บัสมาชกิ)

72
72 72 100

    -การสง่ E-News ใหก้บัสมาชกิ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดสมัมนา เผยแพร่

ประชาสมัพันธ์

1
1 1 100

    -จัดสมัมนา เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ ครัง้

กจิกรรมหลกั 4. การประเมนิความพงึพอใจ

ของการใชบ้รกิาร

2
2 2 100

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิความพงึ

พอใจของการใชบ้รกิาร

ครัง้

    -การประเมนิความพงึพอใจของการใช ้

บรกิาร



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

การพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมพลาสตกิ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูผูป้ระกอบการ 3000

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจขอ้มลูผูป้ระกอบการ ราย

    -จ านวนผูป้ระกอบการ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดท าฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ 1

    -ฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูการตลาด ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย สถตินิ าเขา้และสง่ออก

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิสากล

    -ขอ้มลูสถติ ิ

กจิกรรมยอ่ย สถตินิ าเขา้และสง่ออก

เครือ่งจักรพลาสตกิของไทย

9

    -ขอ้มลูสถติ ิ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สถตินิ าเขา้และสง่ออกเศษ

พลาสตกิส าหรับรไีซเคลิของไทย

9

    -ขอ้มลูสถติ ิ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สถตินิ าเขา้และสง่ออก

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิไทย

    -ขอ้มลูการตลาด

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูราคาวตัถดุบิ

กจิกรรมยอ่ย ราคาเม็ดพลาสตกิ

    -ขอ้มลูราคาวตัถดุบิ

กจิกรรมหลกั ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมพลาสตกิ

180

กจิกรรมยอ่ย ขา่วพลาสตกิดา้นเทคโนโลยี

และสิง่แวดลอ้ม

ขอ้มลู

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิและสถานการณ์

อตุสาหกรรม

180

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย กฎหมาย นโยบาย กฎระเบยีบ

 มาตรการทางการคา้

180

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

1,970,210 1,865,210 1,865,210 94.67

3000 3091

180 220 122.22

180 206 114.44

9 9 9 100

9 9 9 100

9 9 9 100

9 9 100

1 1 100

9 9 100

180 188 104.44

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

103.03



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิ

ในอาเซยีน

9

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้พลาสตกิใน

อาเซยีน

ครัง้

    -ขอ้มลูการตลาด

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิในอาเซยีน และ

ขา่วทีน่่าสนใจ

180

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ 1

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ ฐานขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูรายชือ่งานวจัิยที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมพลาสตกิ

5

กจิกรรมยอ่ย งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมพลาสตกิ

เรือ่ง

    -จ านวนงานวจัิย

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูอตัราภาษีขาเขา้ของ

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

1

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตัราภาษีขาเขา้ของ

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

ฐานขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลู

1,970,210 1,865,210 1,865,210 94.67

1 1 100

1 1 100

5 5 100

9 9 100

180 230 127.78



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม

พลาสตกิ

1

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม

พลาสตกิ

ฐานขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั รายงานสถานการณ์ 36

กจิกรรมยอ่ย PIU's e-Newsletters ครัง้

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ราคาปิโตรเคมี 36

    -ขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายเดอืน 9

    -ขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายไตรมาส 3

    -ขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพร/่ประชาสมัพันธ์ 180

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่น Social 

Networks

เรือ่ง

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย E-learning 9

    -ขอ้มลู เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การเตอืนภัย/การคาดการณ์ 9

กจิกรรมยอ่ย รายงานเตอืนภัยอตุสาหกรรม ครัง้

    -ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิ

ชวีภาพ

180

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสารดา้นพลาสตกิชวีภาพ เรือ่ง

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย Bioplastics Newsletter 18

    -ขอ้มลู เรือ่ง

18 18 100

หมายเหตุ

หักเงนิคา่จา้งหัวหนา้โครงการ 3 เดอืน เป็น

จ านวนเงนิ 105,000 บาท เนื่องจากมกีาร

ปฏบิัตงิานซ า้ซอ้นกบัโครงการอืน่ 

จงึมกีารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งงวดที ่4  เป็น

จ านวนเงนิทัง้ส ิน้ 190,531.50 บาท

9 9 100

180 180 100

1,970,210 1,865,210 1,865,210 94.67

180 538 298.89

9 9 100

9 9 100

3 3 100

36 37 102.78

36 37 102.78

1 1 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2.ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิชกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมเหล็กและโลหการ

2,015,210 2,015,210 2,015,210 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. การรวบรวมและปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูหลัก

300 ผลผลติ :

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็ก

ไทย

โรงงาน 1) เป็นศนูยก์ลางขอ้มลู ความรู ้ขา่วสารตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเหล็ก โดยมกีารรวบรวม

สถติ ิรายงานความเคลือ่นไหวตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง

    -จ านวนผูป้ระกอบการเหล็กไทย 1.1) ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติ 9 1.2) ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก

    -- ปรมิาณการผลติเหล็กในประเทศ ครัง้ 1.3) ฐานขอ้มลูการผลติเหล็กในประเทศและเหล็กดบิของโลก

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูผ้ลติเหล็กช ้น้น าข

องโลก

10 1.4) ฐานขอ้มลูการตลาด ประกอบดว้ย การน าเขา้-สง่ออก และประเทศคูค่า้

    -จ านวนผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก ราย 1.5) ฐานขอ้มลูราคา ประกอบดว้ย ราคาวตัถดุบิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติ 9 9 9 100 1.6) ฐานขอ้มลูการคา้ของประเทศส าคัญ ประกอบดว้ย การน าเขา้-สง่ออก

    -ปรมิาณการผลติเหล็กดบิของโลก ครัง้ 1.7) ฐานขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขา่วเศรษฐกจิ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม

 ความเคลือ่นไหวดา้นการตลาด กฎหมาย เป็นตน้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการตลาด 9 1.8) ฐานขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึเทคโนโลยกีระบวนการผลติ

    -การน าเขา้-สง่ออก ครัง้ 1.9) ฐานขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมเหล็กในประเทศ

9 1.10) ฐานขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

ครัง้ 1.11) ฐานขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ เชน่ นโยบาย ประกาศ โครงการทีไ่ดรั้บ

สง่เสรมิการลงทนุ

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้ลูราคา 9 1.12) ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนและกฎระเบยีบของภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

    -ราคาวตัถดุบิในประเทศ ครัง้ 1.13) ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน

9 2) มบีทวเิคราะห ์รายงานรายเดอืน ไตรมาส และรายปี รวมถงึรายงานเชงิลกึทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัอตุสาหกรรมเหล็ก เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านขอ้มลู สามารถน าไปใชป้ระกอบในการตัดสนิใจ

ในการท าธรุกจิ
ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูการคา้ของประเทศ

ทีส่ าคัญ

5 ผลลัพธ ์:

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

300 306 102

9 9 100

    -การน าเขา้-สง่ออกในรปูแบบกราฟ 9 9 100

10 10 100

9 9 100

9 9 100

    -ราคาวตัถดุบิตา่งประเทศ 9 9 100

5 5 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

    -การน าเขา้-สง่ออก ประเทศ 1) เพิม่โอกาสทางการคา้ใหก้บัอตุสาหกรรมเหล็กในการใชข้อ้มลู เพือ่น าไปพัฒนา

ผลติภัณฑข์องตนใหม้คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ และสามารถแขง่ขันได ้

5 5 5 100 2) ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเหล็ก เห็นถงึความส าคัญในการจัดท าขอ้มลู และใหค้วาม

รว่มมอืในการสนับสนุน ในการรวบรวมขอ้มลู
ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรม

450 450 450 100 ปัญหา-อปุสรรค

    -ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม เชน่

 ขา่วเศรษฐกจิ/ความเคลือ่นไหวดา้น

เทคโนโลย/ีความเคลือ่นไหวตลาด/ขา่ว

กฎหมาย นโยบาย และกฎระเบยีบตา่ง ๆ

ขา่ว -

กจิกรรมยอ่ย 1.8 รวบรวมงานวจัิยที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม

20

    -งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม เรือ่ง ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 1.9 มาตรฐานผลติภัณฑใ์น

ประเทศ

1

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.10 กรอบการเจรจา FTA ของ

ไทย

1

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.11 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิ

การลงทนุ

9

    -อัพเดตบรษัิททีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.12 มาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1

    -ปรับปรงุขอ้มลูนโยบาย ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิงาน และโครงการตา่ง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมใหทั้นสมัย

ฐาน

1

ฐาน

กจิกรรมหลกั 2. การจัดท ารายงานบท

วเิคราะห์

9

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์ราย

เดอืน

ครัง้

    -สถานการณ์รายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์ราย

ไตรมาส

3

    -การน าเขา้-สง่ออกในรปูแบบกราฟ

5 5 100

20 20 100

    -ปรับปรงุขอ้มลูมาตรการทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษี 

(NTB) ใหทั้นสมัย

1 1 100

1 1 100

1 1 100

9 9 100

9 9 100

1 1 100

3 3 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

    -สถานการณ์รายไตรมาส ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1

    -สถานการณ์รายปี ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานสรปุโครงสรา้ง

อตุสาหกรรมเหล็กไทย

1

    -รายงานสรปุโครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็ก

ไทย

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.5 รายงานผลเตอืนภัย

อตุสาหกรรม (EWS)

9

    -รายงานผลเตอืนภัยอตุสาหกรรม (EWS) ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.6 บทความทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน

5

    -บทความทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม

เหล็กในอาเซยีน

ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 2.7 รายงานสถานการณ์ของ

อตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีนเป็นรายไตรมาส

3

    -รายงานสถานการณ์ของอตุสาหกรรม

เหล็กในอาเซยีนเป็นรายไตรมาส

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.8 รายงานวจัิยเชงิลกึใน

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมเหล็ก

1

    -รายงานวจัิยเชงิลกึ เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพร่/ประชาสมัพันธ์

เว็บไซต์

1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การจัดประชมุ Forum ใหญ่ ครัง้

    -การจัดประชมุ Forum ใหญ่

กจิกรรมยอ่ย 3.2 มพีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้ับ

ผูป้ระกอบการทีส่นใจ

10

    -โฆษณาใหก้ับผูป้ระกอบการทีส่นใจ ราย

กจิกรรมยอ่ย 3.3 ประชาสมัพันธผ์า่นทาง 

Facebook

45

    -ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 3.4 การประเมนิ/สรปุความพงึ

พอใจของการใชบ้รกิาร

2

    -ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ครัง้

1 1 100

9 9 100

3 3 100

1 1 100

1 1 100

1 2 200

5 5 100

3 3 100

2 2 100

10 10 100

45 45 100



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

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. ปรับปรงุฐานขอ้มลู 1500

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผุป้ระกอบการไทย ราย

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการไทย ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.2.1 ขอ้มลูปรมิาณการผลติ 9

    -ขอ้มลูปรมิาณการผลติ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.2.2 ขอ้มลูดัชนีผลผลติ 9 ขอ้เสนอแนะ

    -ดัชนีผลผลติ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.2.3 ขอ้มลุดัชนีการสง่สนิคา้ 9

    -ดัชนีการสง่สนิคา้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3.1 ขอ้มลูการสง่ออก-น าเขา้ 9

    -การสง่ออก-น าเขา้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3.2 ขอ้มลูรายชือ่ผูน้ าเขา้-

สง่ออก

9

    -รายชือ่ผูน้ าเขา้-สง่ออก ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3.3 ขอ้มลูปรมิาณการ

จ าหน่ายในประเทศ

9

    -ปรมิาณการจ าหน่ายในประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการลงทนุ 1

    -ขอ้มลูการลงทนุ ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ 1

    -ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.6 กรอบการเจรจา FTA และ

อัตราภาษีขาเขา้

1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

2,015,210 2,015,210 2,015,210 100

1500 1500 100

9 9 100

9 9 100

9 9 100

9 9 100

9 9 100

9 9 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -กรอบการเจรจา FTA และอัตราภาษีขาเขา้ ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง

กับอตุสาหกรรม

1

    -ขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1

    -ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขา่วทีเ่กีย่วกับ

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

90

    -ขา่วทีเ่กีย่วกับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส์

ขา่ว

กจิกรรมหลกั 2. การจัดท ารายงานศกึษา

บทวเิคราะห์

9

กจิกรรมยอ่ย 2.1.1 รายงานสถานการณ์ราย

เดอืน

ครัง้

    -รายงานสถานการณ์รายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.1.2 รายงานสถานการณ์ราย

ไตรมาส

3

    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.1.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1

    -รายงานสถานการณ์รายปี ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานผลการเตอืนภัย 27

    -รายงานผลการเตอืนภัย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานผลการคาดการณ์

แนวโนม้อตุสาหกรรม

13

    -รายงานผลการคาดการณ์แนวโนม้

อตุสาหกรรม

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.4 ขอ้มลูผลติภัณฑไ์ฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิส์

2

    -ขอ้มลูผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ ผลติภัณฑ์

กจิกรรมยอ่ย 2.5 ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศทีส่ าคัญ 

(Country Profile)

4

    -ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิสข์องประเทศทีส่ าคัญ

เรือ่ง

2,015,210 2,015,210 2,015,210 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

90 90 100

9 9 100

3 3 100

1 1 100

27 27 100

13 13 100

2 2 100

4 4 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรแ่ละน าเสนอ

ขอ้มลู

4

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การจัดประชมุประสาน

ความรว่มมอืกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ครัง้

    -การจัดประชมุประสานความรว่มมอืกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กจิกรรมยอ่ย 3.2 เว็บไซต์ 1

    -เว็บไซต์ ระบบ

กจิกรรมหลกั 4. การประเมนิ/สรปุความพงึ

พอใจของการใชบ้รกิาร

2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิ/สรปุความ

พงึพอใจของการใชบ้รกิาร

ครัง้

    -การประเมนิความพงึพอใจ

2,015,210 2,015,210 2,015,210 100

2 2 100

4 4 100

1 1 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

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)
ผลผลติ :

กจิกรรมหลกั 1. การวางแผนการด าเนนิงาน 1 มฐีานขอ้มลูเชงิลกึวัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย ์

จ านวน 11 ฐานขอ้มลู ซึง่ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ี

ความตอ่เนื่องและสมบรูณ์มากขึน้ ประกอบดว้ย

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ศกึษาขอ้มลู วางแผน 

เตรยีมการด าเนนิงาน

ครัง้ 1) ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ

    -ศกึษขอ้มลู วางแผน เตรยีมการด าเนนิงาน 2) ฐานขอ้มลูการผลติ

กจิกรรมหลกั 2.การรวบรวมขอ้มลู ปรับปรุง 

และพัฒนาระบบฐานขอ้มลู

400 3) ฐานขอ้มลูการตลาดของประเทศไทย

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ ราย 4) ฐานขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญ

    -จ านวนผูป้ระกอบการ 5) ฐานขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ฐานขอ้มลูการผลติ 1 6) ฐานขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑว์ัสดอุปุกรณ์

ทางการแพทย์

    -ขอ้มลูปรมิาณการผลติ ครัง้ 7) ฐานขอ้มลูงานวจัิยดา้นเทคโนโลยี

กจิกรรมยอ่ย 2.3 ฐานขอ้มลูการตลาดของ

ประเทศไทย

9 8) ฐานขอ้มลูการลงทนุในอตุสาหกรรม

    -ขอ้มลูการน าเขา้-สง่ออก และน าเสนอใน

รูปแบบกราฟ

ครัง้ 9) ฐานขอ้มลูขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย 2.4 ฐานขอ้มลูการคา้ของ

ประเทศทีส่ าคัญ

1 10) ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/

กฎระเบยีบ

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออก ของประเทศใน

กลุม่อาเซยีน

ครัง้ 11) ฐานขอ้มลูการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

1

ครัง้

95.36

1 1 100

400 402

1 2 200

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออก ของประเทศกลุม่ผูน้ า 

BIG 4

1 4 400

1 100

ท ัง้ปี

9 9 100

แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมวัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1,970,210 1,878,710 1,878,710

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

100.5

1

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.5 ฐานขอ้มลูโครงสรา้ง

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1 ผลลัพธ ์:

    -ฐานขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรมวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน 1) เพิม่โอกาสทางการคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการวัสดุ

อปุกรณ์ทางการแพทยใ์นการใชข้อ้มลู เพือ่น าไป

พัฒนาผลติภัณฑใ์หม้คีวามเหมาะสมกบั

สถานการณ์ และสามารถแขง่ขันได ้

กจิกรรมยอ่ย 2.6 ฐานขอ้มลูมาตรฐาน

ผลติภัณฑว์สัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1 2) ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมวัสดอุปุกรณ์ทาง

การแพทย ์เห็นถงึความส าคัญในการจัดท าขอ้มลู 

และใหค้วามรว่มมอืในการสนับสนุน ในการ

รวบรวมขอ้มลูส าหรับเว็บไซตเ์พิม่มากขึน้

    -ฐานขอ้มลุมาตรฐานผลติภัณฑว์สัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 2.7 ฐานขอ้มลูงานวจัิยดา้น

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

20 -

    -งานวจัิยทีด่า้นวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 2.8 ฐานขอ้มลูการลงทนุ

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1 ขอ้เสนอแนะ

    -ฐานขอ้มลูการลงทนุอตุสหากรรมวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 2.9 ฐานขอ้มลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทาง

การแพทย์

180

    -ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 2.10 ฐานขอ้มลูมาตรการ

สนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1

    -ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/

กฎระเบยีบ

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 2.11 ฐานขอ้มลูการจัดท า

เตอืนภัยอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทาง

การแพทย์

9

    -การจัดท าเตอืนภัยอตุสาหกรรมวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ครัง้

95.36

9 9 100

180 262 145.56

1 1 100

20 20 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1,970,210 1,878,710 1,878,710



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั 3. รายงานและบทวเิคราะห์ 3

กจิกรรมยอ่ย 3.1 รายงานสถานการณ์ราย

ไตรมาส

ครัง้

    -สถานการณ์รายไตรมาส

กจิกรรมยอ่ย 3.2 รายงานสถานการณ์รายปี 

2561

1

    -สถานการณ์รายปี 2561 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 รายงานสถานการณ์ราย

ครึง่ปี 2562

1

    -สถานการณ์ครึง่ปี 2562 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.4 E-News รายสปัดาหใ์หก้ับ

สมาชกิ

36

    -E-News รายสปัดาห์ ครัง้

กจิกรรมหลกั 4. การเผยแพร ่นาเสนอขอ้มลู

 และประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การจัดสมัมนาเผยแพร่

ประชาสมัพันธ์

ครัง้

    -การจัดสมัมนา

กจิกรรมยอ่ย 4.2 ประชาสมัพันธผ์า่นทาง 

Facebook

180

    -ประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 4.3 Web board กระดานสนทนา 5

    -พืน้ที ่webboard บนเว็บไซต์ เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 5. การศกึษาวเิคราะหเ์พือ่

ปรับปรุงพัฒนาการนาเสนอขอ้มลู

1

กจิกรรมยอ่ย 5.1 วเิคราะห ์ความเหมาะสม

ของการจัดกลุม่วสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

ใหล้ะเอยีดมากยิง่ข ึน้

เรือ่ง

    -วเิคราะหค์วามเหมาะสมการจัดกลุม่วสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

กจิกรรมหลกั 6. ด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย 6.1 ประเมนิผลการใชง้านของ

ผูเ้ขา้ใชง้านในฐานขอ้มลู

ครัง้

    -ประเมนิความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

หมายเหตุ

หักเงนิคา่จา้งหัวหนา้โครงการ 3 เดอืน เป็น

จ านวนเงนิ 91,500 บาท เนือ่งจากมกีาร

ปฏบิัตงิานซ า้ซอ้นกับโครงการอืน่ จงึมกีาร

เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งงวดที ่4 เป็นจ านวนเงนิ

ทัง้ส ิน้ 204,031.50 บาท

5 86 1,720.00

1 1 100

95.36

180 180 100

2 2 100

36 36 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

3 3 100

1,970,210 1,878,710 1,878,710



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :  ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2) ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู

อัจฉรยิะดา้นการเพิม่ผลติภาพของ

ภาคอตุสาหกรรม (Productivity)

2,015,200 2,015,205 2,015,205 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การปรับปรงุฐานขอ้มลูผลติ

ภาพ (Productivity Database) ใหทั้นสมยั

1

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุฐานขอ้มลูผลติ

ภาพ (Productivity Database) ใหทั้นสมยั

ฐานขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลูผลติภาพ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุ/จัดท าเนื้อหา

เครือ่งมอืการเพิม่ผลติภาพ (Productivity 

Tools)

5

    -เครือ่งมอืการเพิม่ผลติภาพ (Productivity 

Tools)

เครือ่งมอื

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ากรณีศกึษาใน

ประเด็นทีเ่กีย่วกบัผลติภาพ (Productivity in 

Practices)

2 ขอ้เสนอแนะ

    -กรณีศกึษาในประเด็นทีเ่กีย่วกบัผลติภาพ 

(Productivity in Practices)

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะห/์วจัิย

สถานการณ์ดา้นผลติภาพ (Productivity 

Outlook)

2

    -บทวเิคราะห/์วจัิยสถานการณ์ดา้นผลติ

ภาพ (Productivity Outlook)

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะหห์รอื

งานวจัิยหรอืสถานการณ์เกีย่วกบั

อตุสาหกรรม 4.0

2 2 2 100

    -บทวเิคราะหห์รอืงานวจัิยหรอืสถานการณ์

เกีย่วกบัอตุสาหกรรม 4.0

เรือ่ง

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

1 1 100

5 5 100

2 2 100

2 2 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การรวบรวมขอ้มลูโครงการ

สนับสนุนภาครัฐ (Support Project)

1

    -ขอ้มลูโครงการสนับสนุนภาครัฐ (Support

 Project)

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุขอ้มลูแนวโนม้

สถานการณ์ในดา้นตา่งๆ (Productivity 

Scanning)

1

    -การปรับปรงุขอ้มลูแนวโนม้สถานการณ์

ในดา้นตา่งๆ (Productivity Scanning)

ครัง้

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูที่

ปรกึษาเฉพาะดา้น (Specialized Consultant)

1

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูที่

ปรกึษาเฉพาะดา้น (Specialized Consultant)

ฐานขอ้มลู

    -ระบบฐานขอ้มลูทีป่รกึษาเฉพาะดา้น 

(Specialized Consultant)

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธศ์นูย์

สารสนเทศผา่นชอ่งทางตา่งๆ

5000

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าจดหมายขา่ว

อเิล็กทรอนกิส ์(E-newsletter)

ฉบับ

    -จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์

(E-newsletter)

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธผ์า่นสือ่

สงัคมออนไลน์

2

    -การประชาสมัพันธผ์า่นสือ่สงัคมออนไลน์ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธ์

ผา่นบธูนทิรรศการ

3

    -การประชาสมัพันธผ์า่นบธูนทิรรศการ ครัง้

กจิกรรมหลกั การจัดอบรมการใชง้านระบบ

 PIU ใหก้บัเจา้หนา้ที่

20 20 20 100

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมการใชง้านระบบ 

PIU ใหก้บัเจา้หนา้ที่

คน

    -ผูเ้ขา้รว่มอบรมการใชง้านระบบ

1 1 100

1 1 100

1 1 100

3 3 100

5000 5000 100

2 2 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสรา้งระบบขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้น

มาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัย

2,015,200 2,015,200 2,015,200 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงระบบการแจง้เตอืนภัย 

(Warning System) โดยตดิตามความ

เคลือ่นไหวของมาตรฐานระบบการจัดการ 

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ และ

มาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีลกระทบกบั

ผูป้ระกอบการ และทบทวน วเิคราะห ์และ

ประเมนิระดบัผลกระทบตามเกณฑท์ีก่ าหนด

และปรับปรุงขอ้มลูในระบบเตอืนภัยใหทั้นสมัย 

โดยการแสดงผลดว้ยสญัลกัษณ์ (Warning Sign)

 ทีง่า่ยตอ่ความเขา้ใจและใชป้ระโยชน์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าและน าเสนอขอบเขตแผน

และวธิกีารด าเนนิงานในแตล่ะกจิกรรม

แผน   

    -จัดท าและน าเสนอขอบเขตแผนและวธิกีาร

ด าเนนิงานในแตล่ะกจิกรรม

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรุงระบบการแจง้เตอืนภัย 

(Warning System)

1

    -ปรับปรุงระบบการแจง้เตอืนภัย (Warning 

System)

ระบบ

2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

1 1 100

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรุงฐานขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิใหทั้นสมัย

และมขีอ้มลูสมบรูณ์โดยมขีอ้มลูราย

อตุสาหกรรมและรายประเทศ จ านวน 5 ฐาน 

ไดแ้ก ่ฐานขอ้มลูมาตรฐานและกฎระเบยีบ 

ฐานขอ้มลูองคค์วามรูด้า้นมาตรฐานระบบการ

จัดการ ฐานขอ้มลู ผูใ้หบ้รกิาร ฐานขอ้มลู

ผูเ้ชีย่วชาญ และฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ และ

การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบั สศอ.

5 5 5 100 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรุงฐานขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ 5 ฐาน

ฐาน

    -พัฒนาและปรับปรุงฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบ

ทางการคา้เชงิเทคนคิ

กจิกรรมหลกั ตดิตามและรวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกบัสถานการณ์และความเคลือ่นไหวทัง้ใน

และตา่งประเทศ และวเิคราะหผ์ลกระทบของ

มาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบยีบของ

ประเทศคูค่า้ รวมทัง้แนวโนม้หรอืปัจจัย

ภายนอกตา่ง ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่

ภาคอตุสาหกรรมพรอ้มจัดท าบทความและบท

วเิคราะหเ์พือ่เผยแพร่

27

กจิกรรมยอ่ย จัดท าบทความและบทวเิคราะห์

เพือ่เผยแพร่

เรือ่ง

    -จัดท าบทความและบทวเิคราะหเ์พือ่เผยแพร่

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาแนวทางปฏบิตัดิา้น

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบ

ทางการคา้เชงิเทคนคิ และจัดท ารายงาน

การศกึษา

1

    -ศกึษาแนวทางปฏบิตัดิา้นมาตรฐานระบบ

การจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

 และจัดท ารายงานการศกึษา

เรือ่ง

27 36 133.33

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั เผยแพร่ขา่วสารและองคค์วามรู ้

ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบ

ทางการคา้เชงิเทคนคิทีส่ าคญัผา่นชอ่งทาง

ตา่งๆ เชน่ จดหมายขา่ว เว็บไซต ์เป็นตน้ และ

จัดสมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพร่ความรูแ้ละผล

การศกึษาในรูปแบบทีส่ านักงานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรมก าหนดตอ่สาธารณชน ไดแ้ก ่

สถาบนัการศกึษา สถาบนัวจัิย เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

หรอืภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย 3 ครัง้

9

กจิกรรมยอ่ย เผยแพร่ขอ้มลูผา่นเว็ปไซด์

พรอ้มพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซดแ์ละระบบ

สารสนเทศ ใหเ้ขา้ถงึไดแ้ละมขีอ้มลูทีทั่นสมัย

เดอืน

    -เผยแพร่ขอ้มลูผา่นเว็ปไซดพ์รอ้มพัฒนา

และปรับปรุงเว็ปไซดแ์ละระบบสารสนเทศ ให ้

เขา้ถงึไดแ้ละมขีอ้มลูทีทั่นสมัย

กจิกรรมยอ่ย จัดท าจดหมายขา่วรายเดอืน

เพือ่การเตอืนภัย

9

    -จัดท าจดหมายขา่วรายเดอืนเพือ่การเตอืนภัย ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาวชิาการ 3

    -จัดสมัมนาวชิาการ ครัง้

9 9 100

9 9 100

3 3 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :  2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2) ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาส านักงานทันสมัย (OIE SMART 

OFFICE)

6,000,000 5,400,000 5,400,000 90 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบเว็บไซตข์อง

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูความ

ตอ้งของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งส าหรับการพัฒนาระบบ

เว็บไซตใ์หม่

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบ และตดิตัง้ระบบ 1

    -ระบบ ระบบ

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบ และพัฒนาระบบ 100 ขอ้เสนอแนะ

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

เอกสารอเิล็กทรอนกิส ์(Smart e-Document)

100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูความ

ตอ้งของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งส าหรับการพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์(Smart 

e-Document)

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและออกแบบระบบ 100 100 90 90

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

100 100 100

1 1 100

100 100 100

100 100 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบ และตดิตัง้ระบบ 1 1 0

    -ระบบ ระบบ

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมการใชง้านระบบ 5 5 0

กจิกรรมยอ่ย การฝึกอบรมการใชง้าน

โปรแกรมส าหรับเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน 

(Admin)

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรม

กจิกรรมยอ่ย การฝึกอบรมการใชง้าน

โปรแกรมส าหรับเจา้หนา้ทีท่ั่วไป

50

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรม คน

หมายเหต ุโครงการสิน้สดุสญัญาวนัที ่25 ตลุาคม พ.ศ. 2562 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนนิการตรวจรบังานงวดสดุทา้ย

50 0



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

โครงการจัดท าแผนแมบ่ทและแผนการ

ขับเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอตุสาหกรรม

ภมูภิาคสูป่ระเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562-2566)

5,750,000 5,750,000 5,750,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาศักยภาพเชงิพืน้ทีใ่น

ภมูภิาคน าร่อง จ านวน 1 ภมูภิาค

5 5 5 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาศักยภาพเชงิพืน้ทีใ่น

แตล่ะภมูภิาคในปัจจบุัน รวมถงึการศกึษา 

วเิคราะหศ์ักยภาพ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส 

อปุสรรคของพืน้ที่

พืน้ที่

    -พืน้ที ่5 ภมูภิาคของประเทศไทย ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การศกึษาศักยภาพของ

อตุสาหกรรมเป้าหมายในภมูภิาคเป้าหมาย

อยา่งนอ้ยจ านวน 3 สาขา

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหเ์พือ่คัดเลอืก

ภมูภิาคเป้าหมายน าร่อง จ านวน 1 ภมูภิาค

พืน้ที่

    -ภาค ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกอตุสาหกรรม

เป้าหมายทีม่ศีักยภาพสงูสดุอยา่งนอ้ยจ านวน

 3 สาขา ในภมูภิาคเป้าหมาย

3 3 3 100

    -สาขาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาศักยภาพดา้นการ

เชือ่มโยงการพัฒนาอตุสาหกรรมกบัภมูภิาค

อืน่ รวมทัง้การเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น

 (CLMV)

1 1 1 100

    -การศกึษาศักยภาพดา้นการเชือ่มโยงการ

พัฒนาอตุสาหกรรมฯ

ครัง้

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและก าหนดรูปแบบการ

เชือ่มโยงการพัฒนาอตุสาหกรรมของ

อตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่ศีักยภาพสงูสดุ

อยา่งนอ้ยจ านวน 3 สาขา ในภมูภิาค

เป้าหมายตลอดหว่งโซอ่ปุทาน (Supply 

Chain) ตัง้แตก่จิกรรม ตน้น ้า กลางน ้า และ

ปลายน ้า

3 3 3 100

    -สาขาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลกั จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร 

(Focus Group) เพือ่ระดมความคดิเห็นจากผู ้

สว่นเกีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยจ านวน 4 ครัง้ๆ ละ 30

 คน รวม 120 คน

4 4 4 100

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร 

(Focus Group) เพือ่ระดมความคดิเห็นจากผู ้

สว่นเกีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยจ านวน 4 ครัง้ๆละ 30

 คน รวม 120 คน

ครัง้

    -จ านวนครัง้ในการจัดประชมุฯ

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเพือ่น าเสนอผล

การศกึษา และรับฟังความคดิเห็นของผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้ง (Stakeholders) จ านวน 2 ครัง้ 

รวม 200 คน (พืน้ทีส่ว่นกลาง จ านวน 1 ครัง้ 

รวม 100 คน และพืน้ทีส่ว่นภมูภิาคเป้าหมาย 

จ านวน 1 ครัง้ รวม 100 คน)

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่น าเสนอผล

การศกึษา และรับฟังความคดิเห็นของผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้ง (Stakeholders) จ านวน 2 ครัง้ 

รวม 200 คน (พืน้ทีส่ว่นกลาง จ านวน 1 ครัง้ 

100 คน และสว่นภมูภิาค จ านวน 1 ครัง้ 100 

คน)

ครัง้

    -จ านวนการจัดสมัมนาฯ

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมถา่ยทอดความรู ้

ดา้นการจัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

อตุสาหกรรมภายใตห้ลักการมสีว่นร่วมใหก้บั

หน่วยงานในพืน้ทีภ่มูภิาคเป้าหมายทีอ่ยู่

ภายใตส้งักดักระทรวงอตุสาหกรรม รวมทัง้

หน่วยงานอืน่ทีส่นใจ จ านวน 1 ครัง้ รวม 30 

คน

1 1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมถา่ยทอดความรู ้

ดา้นการจัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

อตุสาหกรรมภายใตห้ลักการมสีว่นร่วมใหก้บั

หน่วยงานภายใตส้งักดักระทรวง

อตุสาหกรรมทีอ่ยูใ่นพืน้ทีภ่มูภิาคเป้าหมาย 

รวมทัง้หน่วยงานอืน่ทีส่นใจ จ านวน 1 ครัง้

ครัง้

    -จ านวนครัง้ในการจัดฝึกอบรม



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2) ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่เพือ่

ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขันของ

ภาคอตุสาหกรรม

14,100,000 14,100,000 14,100,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุและพัฒนาฐานขอ้มลู

อตุสาหกรรมศกัยภาพ (S-Curve )

5

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุรปูแบบและขอ้มลูของ

อตุสาหกรรมศกัยภาพ (เดมิ)

ฐาน

    -ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมศกัยภาพ (เดมิ) 5 

อตุสาหกรรม

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย เพิม่เตมิขอ้มลูของอตุสาหกรรม

ศกัยภาพ กลุม่ยานยนตส์มัยใหม่

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย การปรับแกแ้ละเพิม่เตมิรปูแบบการ

แสดงผลทางเว็บไซต์

100 ขอ้เสนอแนะ

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูปัจจัยทัง้

ภายในและภายนอกทีส่ง่ผลตอ่สถานการณ์

อตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม

100 100 100 100

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารจากแหลง่ขา่วภายใน

กระทรวง

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย กระบวนการวเิคราะหแ์ละแยกแยะ 100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารจากแหลง่ขา่วภายนอก

กระทรวง

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้

ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

100 100 100

5 5 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้

ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดท าแบบจ าลองการคาดการณ์

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีม่กีารประยกุตใ์ชห้ลกัทาง

เศรษฐศาสตรร์ว่มกับการใชเ้ทคโนโลย ีBig Data

100

กจิกรรมยอ่ย แบบจ าลองส าหรับอตุสาหกรรม

พืน้ฐาน 16 อตุสาหกรรม

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย แบบจ าลองส าหรับอตุสาหกรรม

ศกัยภาพ 6 อตุสาหกรรม

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบเชือ่มโยงดา้นการบรหิาร

จัดการขอ้มลูกับระบบภายใน

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและออกแบบสว่นทีเ่ป็น Data 

Lake ของระบบ Big Data

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั การเชือ่มโยงกับ i-Industry 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาระบบของ i-Industry ลกัษณะ

ขอ้มลู

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงขอ้มลูจาก i-Industry และ

สรา้งแบบฟอรม์ในการน าเขา้ขอ้มลู รวมถงึออกรายงาน

100 100 100 100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั พัฒนาเจา้หนา้ทีส่ านักงานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

100 100 100 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาเจา้หนา้ทีส่ านักงานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรมใหม้คีวามรูทั้กษะดา้นการพัฒนาระบบ 

Big Data

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จของการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาชีแ้จงและเผยแพร่

ประชาสมัพันธข์อ้มลูอตุสาหกรรมศกัยภาพ

100

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาชีแ้จงและเผยแพร่

ประชาสมัพันธข์อ้มลูอตุสาหกรรมศกัยภาพภายใต ้

โครงการใหเ้ป็นทีรู่จั้ก เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ แก่

กลุม่เป้าหมายและผูส้นใจ

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :  2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2) ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน

ภายใตแ้ผนแมบ่ทบรูณาการ พัฒนาอตุสาหกรรม

ศักยภาพ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้

ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การบรหิารโครงการ 80

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาชีแ้จงโครงการ (Kick

 off)

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่

น าเสนอโครงการปี 2563

80

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่

ประเมนิผลการด าเนนิงานปี 2560-61

40 ขอ้เสนอแนะ

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย การประชมุชีแ้จงระบบตดิตาม

ประเมนิผลการด าเนนิงานปี 2562

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย การประชมุตดิตาม

ความกา้วหนา้การด าเนนิงานปี 2562 ครัง้ที ่1

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

12,900,000 12,900,000 12,750,000 98.84

130

80 96 120

80

30 66 220

40 68 170

30 36 120

104

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การประชมุตดิตาม

ความกา้วหนา้การด าเนนิงานปี 2562 ครัง้ที ่2

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ากรอบแนวทางและ

แผนภาพเชือ่มโยงแผนงานบรูณาการณ ปี 

63-64

2

    -จ านวนแผนภาพเชือ่มโยง แผน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท า Guideline และ 

Procedure ในการตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิโครงการตามแผนงานฯ

100

    -คูม่อื Guideline และ Procedure เลม่

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมความรูด้า้นการ

วเิคราะห ์ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการ

ด าเนนิโครงการ

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม คน

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการ 80

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา คน

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) เพือ่การตดิตามและประเมนิผล

1

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) เพือ่การตดิตามประเมนิผล 

พรอ้มทัง้จัดท าขอ้เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาตอ่ยอดระบบ IT และจัดท าคูม่อืการใช ้

งานระบบ IT

ระบบ

    -ระบบ IT เพือ่การตดิตามประเมนิผล

12,900,000 12,900,000 12,750,000 98.84

1 1 100

30 49 163.33

80 109 136.25

2 2 100

100 100 100

30 69 230



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั การตดิตามโครงการ 

(Monitoring) ภายใตแ้ผนงานบณูนาการฯ ปี 

2562

3

กจิกรรมยอ่ย ก ากบั ตดิตาม และรายงานผล

การด าเนนิโครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการ

เป็นรายเดอืนและรายไตรมาส

ฉบับ

    -รายงานรายไตรมาส

กจิกรรมหลกั การประเมนิผลโครงการ 

(Evaluation) ภายใตแ้ผนงานบรูณาการปี 60-62

1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความส าเร็จ

แผนงานบรูณาการพัฒนาอตุสาหกรรม

ศกัยภาพในภาพรวม ของปี 60-62 พรอ้ม

จัดท าขอ้เสนอแนะ วธิกีาร และแนวทาง

ประเมนิโครงการฯ

บท

    -ผลการศกึษา

กจิกรรมหลกั การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ

แนวทาางการพัฒนาอตุสาหกรรมศกัยภาพ

ไทย-ตา่งประเทศ

1

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ

แผนพัฒนาอตุสาหกรรมศกัยภาพไทยและ

ตา่งประเทศ พรอ้มทัง้ประเมนิผลกระทบที่

เกดิขึน้ตอ่เศรษฐกจิระดบัมหภาค และจัดท า

ขอ้เสนอแนะ

บท

    -ผลการศกึษา

หมายเหตุ

หักเงนิคา่ตอบแทนให ้ผศ.ดร.ประพัฒชนม ์ระยะเวลา

 6 เดอืน เดอืนละ 25000 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ

ทัง้ส ิน้ 150,000 บาท ออกจากการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้ง

งวดที ่5 จ านวน 1,935,000 บาท คงเหลอื เหลอืเบกิ

จา่ยเงนิคา่จา้งงวดที ่5 ใหแ้กผู่รั้บจา้ง เป็นจ านวนเงนิ

ทัง้ส ิน้ 1,785,000 บาท

1 1 100

1 1 100

12,900,000 12,900,000 12,750,000 98.84

3 3 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาดัชนวีดัความสามารถในการ

แขง่ขันดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของ

7,600,000 7,600,000 7,600,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั รายงานการปฏบิัตงิาน

เบือ้งตน้ (Inception Report)

10 10 10 100 คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานจา้งทีป่รกึษา 

ไดป้ระชมุครัง้ที ่4-3/๒๕62 เมือ่วนัที่

กจิกรรมยอ่ย รายงานการปฏบิัตงิาน

เบือ้งตน้ (Inception Report)

ฉบับ 2 กันยายน 2562 เพือ่พจิารณาตรวจรับงาน

ดังกลา่ว ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบงานงวดที ่4 

รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) ตามทีท่ี่

ปรกึษาฯ สง่มอบ
    -จ านวนรายงาน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้

เพือ่ประกอบการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

2700 2700 2700 100 ปัญหา-อปุสรรค

    -จ านวนโรงงาน โรง

กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 10 10 10 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 ฉบับ ขอ้เสนอแนะ

    -รายงาน

กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 10 10 10 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 ฉบับ

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย การจัดเก็บและรวบรวม/

จัดซือ้ขอ้มลูดา้นขดีความสามารถในการ

แขง่ขันอตุสาหกรรมศักยภาพและดัชนีวดั

ระดับการพัฒนาของอตุสาหกรรมศักยภาพ 

ไมน่อ้ยกวา่ 3 อตุสาหกรรม

3 3 3 100

    -จ านวนอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าแบบสอบถาม 

รวบรวม ตรวจสอบและบันทกึขอ้มลู

ภาคสนามเพือ่จัดท าดัชนีวดัความสามารถใน

การแขง่ขันของอตุสาหกรรมศักยภาพ 

(ปรับปรงุตัวชีว้ดัของอตุสาหกรรมที่

ด าเนนิการแลว้ในปี 2561 และอตุสาหกรรมที่

ด าเนนิการในปี 2562 จ านวน 300 ชดุ

300 300 608 202.67

    -จ านวนโรงงาน โรง

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึอยา่ง

นอ้ย 8 อตุสาหกรรมเป้าหมาย

8 8 14 175

    -จ านวนอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ

หน่วยงานภาครัฐ/สถาบัน/สมาคม/เอกชนที่

เกีย่วขอ้ง

8 8 14 175

    -หน่วยงาน หน่วยงาน

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุระดมความคดิเห็น

กลุม่ยอ่ย (Focus Group)

2 2 4 200

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั รายงานฉบับสมบรูณ์ และ

รายงานฉบับผูบ้รหิาร

20 20 20 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานฉบับสมบรูณ์ และ

รายงานฉบับผูบ้รหิาร

ฉบับ

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูใน

การจัดเก็บขอ้มลูดัชนีวดัความสามารถใน

การแขง่ขันดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 3 ฐาน

3 3 6 200

    -จ านวนอตุสาหกรรม ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและพัฒนาระบบการ

กรอกและรวบรวมขอ้มลู PMI ออนไลน์จาก

ผูป้ระกอบการ พรอ้มระบบประมวลผล และ

รายงานผล PMI (E-Report) รวมทัง้

ประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการในการกรอก

ขอ้มลู PMI ออนไลน์

1 1 2 200

    -ระบบ ระบบ

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรด่ัชนี 1 1 1 100

    -จ านวนครัง้ทีจั่ดสมัมนา ครัง้



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย อบรมเจา้หนา้ที ่สศอ. 20 20 20 100

    -จ านวนคนทีอ่บรม คน

กจิกรรมยอ่ย การออกแบบและพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูในการจัดเก็บขอ้มลูดัชนีวดัระดับ

การพัฒนาอตุสาหกรรมศักยภาพ 5 ฐาน

5 5 18 360

    -จ านวนอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาแผนภาพอนาคตของ

ภาคอตุสาหกรรม (industrial Foresight) เพือ่

ขับเคลือ่นอตุสาหกรรมสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

4,859,500 3,158,675 3,158,675 65 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานการศกึษาขัน้ตน้

 (Inception Report)

10 10 10 100 ไดม้กีารประมวลผล สรปุผล จัดท าแผนภาพ

อนาคตในแตล่ะอตุสาหกรรมพรอ้มทัง้จัดท า

นโยบายและแผนการด าเนนิงานในการผลักดัน

อตุสาหกรรมเป้าหมายส าหรับแตล่ะแผนภาพมา

บางสว่นแลว้
กจิกรรมยอ่ย 1. ก าหนดแนวคดิใน

การศกึษาและแผนการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -รายงานการศกึษาขัน้ตน้ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานความกา้วหนา้

ครัง้ที ่1 (Progress Report)

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย 1. ศกึษาแนวทางในการ

จัดท าภาพอนาคตของกลุม่ OECD ประเทศใน

เอเซยี และประเทศนอกเอเซยี

ประเทศ

    -ผลงาน ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 

เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 

เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที่ 2 

(Progress Report 2)

5 5 5 100

กจิกรรมยอ่ย 2. เลอืกวธิใีนการจัดท า

แผนภาพอนาคตอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

จ านวน 2 อตุสาหกรรม ไดแ้ก ่อตุสาหกรรม

แปรรูปอาหาร และอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์โดย

ใชว้ธิทีีน่ยิม 5 อนัดบัแรก หรอืวธิทีี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานจา้งที่

ปรกึษาเห็นชอบ

เรือ่ง

    -วธิใีนการศกึษา

กจิกรรมยอ่ย 3. เก็บขอ้มลูเชงิลกึจาก

ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่จัดท าแผนภาพอนาคต

ส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย 2 อตุสาหกรรม

30 30 30 100

    -จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทีส่มัภาษณ์ คน

กจิกรรมยอ่ย 4. ประชมุสมัมนา/การประชมุ

อืน่ ๆ เพือ่จัดท าภาพจ าลองอนาคต จ านวน 2

 อตุสาหกรรม จ านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 

อตุสาหกรรม

2 2 2 100

    -จ านวนการประชมุกลุม่ยอ่ย ครัง้

60 60 60 100

คน

กจิกรรมยอ่ย 1. เก็บรวบรวมขอ้มลูแนวทาง 

วธิกีารทีใ่ช ้การน าไปใชป้ระโยชน ์และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดท าแผนภาพ

อนาคต (Foresight) ของประเทศทีม่ี

ความกา้วหนา้อยา่งนอ้ย 1 ประเทศ

1 1 1 100

    -จ านวนประเทศทีท่ าการศกึษา ประเทศ

หมายเหต ุโครงการสิน้สดุสญัญาวนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2563

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศกัยภาพอตุสาหกรรมโอเลโอ

เคมจีากพชืน ้ามัน

4,750,000 4,750,000 4,750,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ทบทวนสถานภาพผลผลติ

วัตถดุบิพชืน ้ามนั พรอ้มศกึษาและวเิคราะห์

สถานภาพอตุสาหกรรมโอเลโอเคมทีีผ่ลติ

ไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทยตลอดหว่งโซค่ณุคา่

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนสถานภาพผลผลติ

วัตถดุบิพชืน ้ามนั พรอ้มศกึษาและวเิคราะห์

สถานภาพอตุสาหกรรมโอเลโอเคมทีีผ่ลติ

ไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทยตลอดหว่งโซค่ณุคา่

เรือ่ง         

    -มกีารทบทวนสถานภาพผลผลติวัตถดุบิ

พชืน ้ามนั พรอ้มศกึษาและวเิคราะห์

สถานภาพอตุสาหกรรมโอเลโอเคมทีีผ่ลติ

ไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทยตลอดหว่งโซค่ณุคา่

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่

1 1 1 100

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 

ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่

เรือ่ง

    -มกีารศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่

  ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของ

ตา่งประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของ

ตา่งประเทศ

เรือ่ง

    -มกีารศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของ

ตา่งประเทศ

กจิกรรมหลกั ศกึษาวเิคราะหศ์ักยภาพใน

การผลติโอเลโอเคมตีอ่เนื่อง (Oleochemical

 derivatives) ทีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

1 1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหศ์ักยภาพใน

การผลติโอเลโอเคมตีอ่เนื่อง (Oleochemical

 derivatives) ทีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

เรือ่ง

    -มกีารศกึษาวเิคราะหศ์ักยภาพในการผลติ

โอเลโอเคมตีอ่เนื่อง (Oleochemical 

derivatives) ทีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหค์วาม

เป็นไปไดใ้นการผลติ การตลาด และ

แนวโนม้ความตอ้งการในอนาคตของโอเลโอ

เคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหค์วาม

เป็นไปไดใ้นการผลติ การตลาด และ

แนวโนม้ความตอ้งการในอนาคตของโอเลโอ

เคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

เรือ่ง

    -มกีารศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้

ในการผลติ การตลาด และแนวโนม้ความ

ตอ้งการในอนาคตของโอเลโอเคมทีีผ่ลติได ้

จากพชืน ้ามนัของไทย

กจิกรรมหลกั ศกึษาความตอ้งการของ

ตลาดของผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บการคัดเลอืก

และแนวโนม้ตลาดในอนาคต

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาความตอ้งการของ

ตลาดของผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บการคัดเลอืก

และแนวโนม้ตลาดในอนาคต

ผลติภัณฑ์

    -มกีารศกึษาความตอ้งการของตลาดของ

ผลติภัณฑอ์ยา่งนอ้ย 1 ผลติภัณฑ ์และ

แนวโนม้ตลาดในอนาคต



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ประชมุกลุม่ยอ่ย ครัง้ที ่1 

เพือ่ศกึษาขอ้มลูประกอบการวเิคราะห์

คัดเลอืกผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องทีม่ี

ศักยภาพ ความเป็นไปไดใ้นดา้นการผลติ 

การตลาด เทคโนโลย ีและการลงทนุการผลติ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ประชมุกลุม่ยอ่ย ครัง้ที ่1 เพือ่

ศกึษาขอ้มลูประกอบการวเิคราะหค์ัดเลอืก

ผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องทีม่ศีักยภาพ 

ความเป็นไปไดใ้นดา้นการผลติ การตลาด 

เทคโนโลย ีและการลงทนุการผลติ

ครัง้

    -มกีารประชมุกลุม่ยอ่ยอยา่งนอ้ย 1 ครัง้

กจิกรรมหลกั ส ารวจขอ้มลูอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมผีลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่อง

ทีม่ศีักยภาพ กลุม่บรษัิทผูผ้ลติและกลุม่ผูใ้ช ้

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากปาลม์น ้ามนั

ตา่งชาต ิตลอดจนรวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูจิาก

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ในตา่งประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจขอ้มลูอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมผีลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่อง

ทีม่ศีักยภาพ กลุม่บรษัิทผูผ้ลติและกลุม่ผูใ้ช ้

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากปาลม์น ้ามนั

ตา่งชาต ิตลอดจนรวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูจิาก

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ในตา่งประเทศ

ครัง้

    -มกีารส ารวจขอ้มลูอตุสาหกรรมโอเลโอ

เคม ีผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องทีม่ี

ศักยภาพ ตลอดจนรวบรวมขอ้มลูทตุยิภมู ิ

จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ในตา่งประเทศ



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั วเิคราะหแ์ละจัดท ารายงาน

การผลติและการตลาดผลติภัณฑโ์อเลโอ

เคมตีอ่เนื่องทีไ่ดรั้บคัดเลอืกภายในประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหแ์ละจัดท ารายงาน

การผลติและการตลาดผลติภัณฑโ์อเลโอ

เคมตีอ่เนื่องทีไ่ดรั้บคัดเลอืกภายในประเทศ

เรือ่ง

    -มกีารวเิคราะหแ์ละจัดท ารายงานการผลติ

และการตลาดผลติภัณฑโ์อเลโอเคมี

ตอ่เนื่องทีไ่ดรั้บคัดเลอืกภายในประเทศ

กจิกรรมหลกั จัดท าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการผลติโอเลโอเคมตีน้น ้า กลางน ้า

 และปลายน ้า เพือ่ลดปรมิาณและมลูคา่การ

น าเขา้ รวมถงึเพือ่การสง่ออกและกระตุน้ให ้

เกดิการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ  ทีม่มีลูคา่สงู

จากผลติภัณฑต์อ่เนื่องในอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการผลติโอเลโอเคมตีน้น ้า กลางน ้า

 และปลายน ้า เพือ่ลดปรมิาณและมลูคา่การ

น าเขา้ รวมถงึเพือ่การสง่ออกและกระตุน้ให ้

เกดิการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ  ทีม่มีลูคา่สงู

จากผลติภัณฑต์อ่เนื่องในอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามนัของไทย

เรือ่ง



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -มแีนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลติ

โอเลโอเคมี

กจิกรรมหลกั ใหค้ าปรกึษาและ

ประสานงานอยา่งบรูณาการทัง้ภาครัฐและ

เอกชน ผูเ้กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมโอเลโอ

เคมเีพือ่ใหเ้กดิการด าเนนิโครงการผลติ

ผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องในเชงิพาณชิย์

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาและ

ประสานงานอยา่งบรูณาการทัง้ภาครัฐและ

เอกชน ผูเ้กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมโอเลโอ

เคมเีพือ่ใหเ้กดิการด าเนนิโครงการผลติ

ผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องในเชงิพาณชิย์

โครงการ

    -มกีารใหค้ าปรกึษาและประสานงานอยา่ง

บรูณาการทัง้ภาครัฐและเอกชน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนารับฟังความคดิเห็น 100 1 100 10,000.00

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนารับฟังความคดิเห็น คน

    -มกีารจัดสมัมนารับฟังความคดิเห็น



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การ

สรา้ง

ความสาม

ารถใน

การ

แขง่ขนั
2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

3. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเตรยีมศกัยภาพแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

3,510,000 3,510,000 3,510,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ทบทวนนโยบายและขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัการพัฒนาแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรมของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย เสนอกรอบแนวคดิทฤษฎ ี

กระบวนการ ขัน้ตอน และระยะเวลาการวจัิย

แผน

    -แผนการด าเนนิงาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รวบรวม/ทบทวนนโยบาย

และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาแรงงาน

ในภาคอตุสาหกรรมของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 1 100

    -ทบทวนนโยบายและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เรือ่ง

ยทุธศาสตร ์อก. :

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู 

ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ศกึษาขอ้มลูสถานการณ์ 

โครงสรา้งแรงงานในภาคอตุสาหกรรม ทัง้

ในภาพรวมและรายสาขาของไทย รวมทัง้

ปัญหาดา้นแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

1 1 1 100 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลูสถานการณ์ 

โครงสรา้งแรงงานในภาคอตุสาหกรรม ทัง้

ในภาพรวมและรายสาขาของไทย รวมทัง้

ปัญหาดา้นแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

เรือ่ง

    -ศกึษาขอ้มลูสถาณการณ์โครงสรา้ง

แรงงาน

กจิกรรมหลกั ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูความ

ตอ้งการแรงงานในภาคอตุสาหกรรมทัง้ใน

ภาพรวมและรายสาขา ทัง้ในเชงิปรมิาณและ

เชงิคณุภาพ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูความ

ตอ้งการแรงงานในภาคอตุสาหกรรมทัง้ใน

ภาพรวมและรายสาขา ทัง้ในเชงิปรมิาณและ

เชงิคณุภาพ

เรือ่ง

    -ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูความตอ้งการแรงงาน

กจิกรรมหลกั ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูในการ

ผลติแรงงานเขา้สูต่ลาดแรงงาน ทัง้ใน

ภาพรวมและรายสาขาอตุสาหกรรม ทัง้ใน

เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูในการ

ผลติแรงงานเขา้สูต่ลาดแรงงาน ทัง้ใน

ภาพรวมและรายสาขาอตุสาหกรรม ทัง้ใน

เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

เรือ่ง

    -ศกึษา ส ารวจขอ้มลูการผลติแรงงาน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ศกึษาวธิกีารวางแผนดา้น

การพัฒนาแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของ

ตา่งประเทศ และน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบั

บรบิทของประเทศไทย ส าหรับการเตรยีม

ศักยภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของ

ไทยเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวธิกีารวางแผนดา้น

การพัฒนาแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของ

ตา่งประเทศ และน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบั

บรบิทของประเทศไทย ส าหรับการเตรยีม

ศักยภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของ

ไทยเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

เรือ่ง

    -ศกึษาการวางแผนแรงงานของตา่งประเทศ

กจิกรรมหลกั น าขอ้มลูดา้นแรงงานใน

ปัจจบุันทัง้ในสว่นการผลติแรงงาน (Supply 

side) และความตอ้งการแรงงาน (Demand 

side) ทีไ่ดจ้ากการส ารวจ จัดเก็บ มาศกึษา

และวเิคราะห ์เพือ่หาความตอ้งการแรงงาน

ในอนาคต ในระยะ 5 ปี

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย น าขอ้มลูดา้นแรงงานใน

ปัจจบุันทัง้ในสว่นการผลติแรงงาน (Supply 

side) และความตอ้งการแรงงาน (Demand 

side) ทีไ่ดจ้ากการส ารวจ จัดเก็บ มาศกึษา

และวเิคราะห ์เพือ่หาความตอ้งการแรงงาน

ในอนาคต ในระยะ 5 ปี

เรือ่ง

    -หาความตอ้งการดา้นผลติแรงงานและ

ดา้นความตอ้งการแรงงานในอนาคต ระยะ 5 ปี

กจิกรรมหลกั จัดท าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

1 1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารา่งแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

 รวมทัง้รา่งมาตรการขบัเคลือ่นการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

เรือ่ง

    -(รา่ง) แนวทางและมาตรการ

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ล

การศกึษาและรับฟังความคดิเห็นของผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้ง

1 1 1 100

    -จัดสมัมนา ครัง้

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

 รวมทัง้มาตรการขบัเคลือ่นการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

1 1 1 100

    -แนวทางและมาตรการ เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การสมัภาษณ์เชงิลกึ 50 50 61 122

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(In-depth Interview) ครัง้ที ่1 เพือ่หาขอ้สรปุ

ส าหรับตัวชีว้ัดในการศกึษาโครงสรา้งแรงงาน

ราย

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่1 สถาน

ประกอบการใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

อตุสาหกรรมละ 5 กจิการ

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(In-depth Interview) ครัง้ที ่2 เพือ่คัดเลอืก

อตุสาหกรรมเป้าหมาย

5 5 5 100

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่2 ผูท้รงคณุวฒุิ ราย

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(In-depth Interview) ครัง้ที ่3 เพือ่เลอืก

ปัจจัยทีส่ง่เสรมิความส าเร็จในการวางแผน

เพือ่พัฒนาแรงงานใหส้อดรับกบัอตุสาหกรรม

 4.0

5 5 7 140

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่3 ผูท้รงคณุวฒุิ ราย



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(In-depth Interview) ครัง้ที ่4 เพือ่หาความ

ตอ้งการแรงงานและการผลติแรงงานมา

วเิคราะหค์วามตอ้งการใน 5 ปี ขา้งหนา้

10 10 10 100

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่4 ผูท้รงคณุวฒุิ ราย

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(In-depth Interview) ครัง้ที ่5 เพือ่ยนืยนั

แนวทางการพัฒนาแรงงานของไทยเพือ่

รองรับอตุสาหกรรม 4.0

10 10 10 100

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่5 ผูท้รงคณุวฒุิ ราย



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้ง

ความสามารถใน

การแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการปรับเปลีย่นภาคอตุสาหกรรมไทยสู่

การเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรม 4.0 (Smart 

Industry Transformation and Competency 

to 4.0)

13,482,000 13,482,000 13,482,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การพัฒนาศักยภาพ

ผูป้ระกอบการ 4.0

7 7 7 100

กจิกรรมยอ่ย รับสมคัรและคัดเลอืก

วทิยากรทีป่รกึษา

คน

    -คัดเลอืกวทิยากรทีป่รกึษา ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รับสมคัรและคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการ เพือ่เป็นองคก์รตน้แบบ

1 1 2 200

    -คัดเลอืกผูป้ระกอบการเพือ่เป็นองคก์ร

ตน้แบบ

องคก์ร

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการประเมนิระดับ

ความพรอ้ม และสมรรถนะขององคก์รตน้แบบ

32 32 44 137.5 ขอ้เสนอแนะ

    -ประเมนิระดับความพรอ้ม และสมรรถนะ

ขององคก์รตน้แบบ

Mandays 

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 

ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการพัฒนา

ศักยภาพทีเ่หมาะสมกบับรบิทของแตล่ะ

องคก์ร (I4.0 Transformation Action Plan)

1 1 2 200

    -จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพที่

เหมาะสมกบับรบิทของแตล่ะองคก์ร (I4.0 

Transformation Action Plan)

แผนปฏบิัตกิาร

กจิกรรมยอ่ย องคก์รตน้แบบด าเนนิการ

ปรับปรงุ ตามแนวทางทีไ่ดรั้บจากผูเ้ชีย่วชาญ

 และทีป่รกึษา

1 1 2 200

    -องคก์รตน้แบบด าเนนิการปรับปรงุ ตาม

แนวทางทีไ่ดรั้บจากผูเ้ชีย่วชาญ และทีป่รกึษา

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร

เพือ่ใหค้วามรู ้และสรา้งความตระหนัก

เกีย่วกบัแนวคดิอตุสาหกรรม 4.0 (3 ครัง้ ครัง้

ละ 50 คน)

150 150 175 116.67

    -ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารเพือ่ให ้

ความรู ้และสรา้งความตระหนักเกีย่วกบั

แนวคดิอตุสาหกรรม 4.0 (3 ครัง้ ครัง้ละ 50 

คน)

คน

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาและปรับปรงุ

หลักสตูร การประเมนิระดับความพรอ้มและ

สมรรถนะขององคก์รเทยีบเคยีงกบั

อตุสาหกรรม 4.0

1 1 1 100

    -พัฒนาและปรับปรงุหลักสตูร การประเมนิ

ระดับความพรอ้มและสมรรถนะขององคก์ร

เทยีบเคยีงกบัอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0

 Check-Up Training Curriculum)

หลักสตูร



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การถา่ยทอดองคค์วามรูใ้น

การประเมนิระดับความพรอ้มและสมรรถนะ

ขององคก์รเทยีบเคยีงกบัอตุสาหกรรม 4.0 

(Industry 4.0 Check-Up) ใหก้บั วทิยากรที่

ปรกึษาของไทย

7 7 7 100

    -ถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นการประเมนิระดับ

ความพรอ้มและสมรรถนะขององคก์ร

เทยีบเคยีงกบัอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0

 Check-Up) ใหก้บั วทิยากรทีป่รกึษาของไทย

คน

กจิกรรมยอ่ย จัดท ากรอบแนวทางการ

ยกระดับองคก์รสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 (Case 

Study Industry 4.0 Guideline)

1 1 1 100

    -จัดท ากรอบแนวทางการยกระดับองคก์รสู่

อตุสาหกรรม 4.0 (Case Study Industry 4.0 

Guideline)

ชดุ

กจิกรรมหลกั การสรา้งแนวทางการเรยีนรู ้

อตุสาหกรรม 4.0

9 9 9 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาหลักสตูรความเป็นเลศิ

 ดา้น Lean และอตุสาหกรรม 4.0

หลักสตูร

    -พัฒนาหลักสตูรความเป็นเลศิ ดา้น Lean 

และอตุสาหกรรม 4.0

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธ ์เพือ่รับ

สมคัร ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

4 4 4 100

    -ประชาสมัพันธ ์เพือ่รับสมคัร ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ

ชอ่งทาง

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาผูเ้ชีย่วชาญ ทีป่รกึษา 50 50 54 108

    -พัฒนาผูเ้ชีย่วชาญ ทีป่รกึษา คน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าเกณฑ ์ระบบประเมนิ 

เพือ่ข ึน้ทะเบยีน

1 1 1 100

    -จัดท าเกณฑ ์ระบบประเมนิ เพือ่ข ึน้

ทะเบยีน

เกณฑ/์ระบบ



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ขึน้ทะเบยีนในระบบ

ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ

30 30 48 160

    -ขึน้ทะเบยีนในระบบฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ คน/ระบบ



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะอยา่งยั่งยนื

10,000,000 10,000,000 10,000,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การสัมมนาเปิดโครงการฯ 100 100 104 104

กจิกรรมยอ่ย การสัมมนาเปิดโครงการฯ คน

    -สัมมนาเปิดโครงการฯ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั รับสมัคร–คัดกรองผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ

15 15 25 166.67

กจิกรรมยอ่ย รับสมัคร–คัดกรองผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ

ราย

    -รับสมัคร–คัดกรองผูเ้ขา้รว่มโครงการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั พัฒนา IoT Platform และ 

Module

3 3 4 133.33

กจิกรรมยอ่ย ประชมุ Focus group เพือ่ 

ก าหนด Requirement และ specification

ครัง้

    -ประชมุ Focus group เพือ่ ก าหนด 

Requirement และ specification

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบ IoT Module 3 3 3 100

    -ออกแบบ IoT Module โมดลู

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบระบบ IoT Platform 3 3 3 100

    -ออกแบบระบบ IoT Platform แพลตฟอรม์

กจิกรรมยอ่ย การทดสอบการท างาน

ระหวา่ง Module และ Platform

3 3 3 100

    -การทดสอบการท างานระหวา่ง Module 

และ Platform

ระบบ

กจิกรรมหลกั การพัฒนาผลติภัณฑไ์ฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิสใ์หเ้ป็นผลติภัณฑ์

อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ (Smart electronics)

7 7 7 100

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและประเมนิคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการพัฒนาผลติภัณฑอ์ัจฉรยิะ

จ านวน 15 ใหเ้หลอื 7 ราย

ราย

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -ส ารวจและประเมนิคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการพัฒนาผลติภัณฑอ์ัจฉรยิะ

จ านวน 15 ใหเ้หลอื 7 ราย

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาการพัฒนา

ผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ (รายละ 20

 man-day)

7 7 7 100

    -ใหค้ าปรกึษาการพัฒนาผลติภัณฑ์

อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ (รายละ 20 mandays)

ผลติภัณฑ์

กจิกรรมยอ่ย ตดิตัง้ผลติภัณฑต์น้แบบ 7 7 7 100

    -ตดิตัง้ผลติภัณฑต์น้แบบ ผลติภัณฑ/์กระบวนการ

กจิกรรมยอ่ย อบรมผูป้ระกอบการ 30 คน 1

 ครัง้ 3 วัน

30 30 31 103.33

    -อบรมผูป้ระกอบการ 30 คน 1 ครัง้ 3 วัน คน

กจิกรรมยอ่ย การทดสอบระบบขัน้สดุทา้ย

เพือ่ยนืยันความสมบรูณ์และตรวจสอ

ขอ้บกพรอ่งและแกไ้ขใหส้มบรูณ์

7 7 7 100

    -การทดสอบระบบขัน้สดุทา้ยเพือ่ยนืยัน

ความสมบรูณ์และตรวจสอบขอ้บกพรอ่งและ

แกไ้ขใหส้มบรูณ์

คน

กจิกรรมหลกั การพัฒนาศักยภาพ

ผูป้ระกอบการ

25 25 36 144

กจิกรรมยอ่ย การอบรมการประยกุตใ์ช ้

Module และ Platform ที ่1

คน

    -อบรมการประยกุตใ์ช ้Module และ 

Platform ที ่1

กจิกรรมยอ่ย การอบรมการประยกุตใ์ช ้

Module และ Platform ที ่2

25 25 46 184

    -อบรมการประยกุตใ์ช ้Module และ 

Platform ที ่2

คน

กจิกรรมยอ่ย การอบรมการประยกุตใ์ช ้

Module และ Platform ที ่3

25 25 44 176

    -อบรมการประยกุตใ์ช ้Module และ 

Platform ที ่3

คน

กจิกรรมยอ่ย หลักการการพัฒนา Smart 

Electronics

25 25 33 132

    -อบรมหลักการการพัฒนา Smart 

Electronics

คน

กจิกรรมหลกั การสัมมนาปิดโครงการ 100 100 129 129

กจิกรรมยอ่ย การสัมมนาปิดโครงการ คน

    -สัมมนาปิดโครงการ



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่1 : การเสรมิสรา้งศกัยภาพของอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเขม้แข็ง

2) พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงูท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดย

น ามาตรฐาน ผลติภาพและนวตักรรมเป็นเครือ่งมอื

ในการเพิม่ขดีความสามารถนักรบอตุสาหกรรม

7,546,500 7,546,500 7,546,500 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท าหลกัสตูรเพือ่พัฒนา

นักรบอตุสาหกรรมอาหาร 5 ระดบั

5 5 5 100

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหลกัสตูรเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มสูก่ารเป็นนักรบอตุสาหกรรม

อาหารในแตล่ะระดบั

หลกัสตูร

    -จัดท าหลกัสตูรเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่

การเป็นนักรบอตุสาหกรรมอาหารในแตล่ะ

ระดบั

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุพจิารณาความเห็น

เกีย่วกับหลกัสตูร

5 5 5 100

    -จัดประชมุพจิารณาความเห็นเกีย่วกับ

หลกัสตูร

ครัง้

กจิกรรมหลกั ส ารวจความตอ้งการ

นวตักรรมอาหารของกลุม่ผูป้ระกอบการ

เป้าหมาย และความตอ้งการของตลาดโลก

4 4 4 100 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรส่กูป๊ขา่วรายงาน

พเิศษเกีย่วกับความส าคญัของอาหาร

นวตักรรม

ครัง้

    -เผยแพรส่กูป๊ขา่วรายงานพเิศษเกีย่วกับ

ความส าคญัของอาหารนวตักรรม

กจิกรรมยอ่ย รับสมัคร ประเมนิ และ

คดัเลอืกสถานประกอบการใหค้ าปรกึษาเชงิ

ลกึ

25 25 25 100

    -รับสมัคร ประเมนิ และคดัเลอืกสถาน

ประกอบการใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ

โรงงาน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรมใหก้ับผูป้ระกอบการ

25 25 25 100

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจขอ้มลูเชงิลกึเพือ่ทวน

สอบศกัยภาพเทยีบกับขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

เครือ่งมอืประเมนิศกัยภาพทีจั่ดท าขึน้

Mandays 

    -ส ารวจขอ้มลูเชงิลกึเพือ่ทวนสอบศกัยภาพ

เทยีบกับขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเครือ่งมอืประเมนิ

ศกัยภาพทีจั่ดท าขึน้

กจิกรรมยอ่ย ลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาแนะน า

เชงิลกึในประเด็นทีเ่ป็นชอ่งวา่งของการ

พัฒนา

200 200 200 100

    -ลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึใน

ประเด็นทีเ่ป็นชอ่งวา่งของการพัฒนา

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ลงพืน้ทีเ่พือ่สรปุ จัดท า

รายงานผลการด าเนนิงาน และแผนงานการ

พัฒนา

25 25 25 100

    -ลงพืน้ทีเ่พือ่สรปุ จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงาน และแผนงานการพัฒนา

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร

หลกัสตูรนักรบอตุสาหกรรมอาหารแก่

บคุลากรของสถานประกอบการ

75 75 75 100

    -จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารหลกัสตูรนักรบ

อตุสาหกรรมอาหารแกบ่คุลากรของสถาน

ประกอบการ

คน

กจิกรรมหลกั สรา้งเครอืขา่ยอัจฉรยิะ

นวตักรรมอาหาร 4.0 เพือ่รว่มกันสรา้งความ

เขม้แข็งแกอ่ตุสาหกรรมอาหาร และสรา้ง

ธรุกจิแนวใหม ่ผา่นกจิกรรมตา่งๆ

30 30 50 166.67

กจิกรรมยอ่ย อบรมกระตุน้ผูป้ระกอบการ

พันธุ ์ใหมเ่พือ่ใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ย 

นักรบอตุสาหกรรมอาหาร 4.0

คน

    -อบรมกระตุน้ผูป้ระกอบการพันธุ ์ใหม่

เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ย นักรบ

อตุสาหกรรมอาหาร 4.0

กจิกรรมยอ่ย กจิกรรมเชือ่มโยงเครอืขา่ย 4 4 4 100

    -กจิกรรมเชือ่มโยงเครอืขา่ย ครัง้



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาแลกเปลีย่น/

ยกระดบัองคค์วามรู ้ตลอดจนสรา้งความ

เชือ่มโยงระหวา่งกลุม่อตุสาหกรรมภายใน

และระหวา่งกลุม่อตุสาหกรรม

200 200 201 100.5

    -จัดสมัมนาแลกเปลีย่น/ยกระดบัองคค์วามรู ้

 ตลอดจนสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งกลุม่

อตุสาหกรรมภายในและระหวา่งกลุม่

อตุสาหกรรม

คน

กจิกรรมยอ่ย จัดท า Application เครอืขา่ย

นักรบอตุสาหกรรมอาหาร

1 1 1 100

    -จัดท า Application เครอืขา่ยนักรบ

อตุสาหกรรมอาหาร

Application 

กจิกรรมหลกั รายงานผลการด าเนนิงาน 3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานผลการด าเนนิงาน ครัง้

    -รายงานผลการด าเนนิงาน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามเป็น

โรงงานอจัฉรยิะเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติตาม

แนวทางอตุสาหกรรม 4.0 (Smart Factory)

9,748,000 9,748,000 9,748,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท าคูม่อืพัฒนาโรงงาน

อตุสาหกรรมสูค่วามเป็น Smart Factory (1 

คูม่อื 500 เลม่)

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา Frame Work ของ

ตา่งประเทศ เพือ่เป็นกรอบในการอา้งองิ

ความเป็น Smart factory ของโรงงาน

เรือ่ง

    -ศกึษา Frame Work ของตา่งประเทศ เพือ่

เป็นกรอบในการอา้งองิความเป็น Smart 

factory ของโรงงาน

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแบบประเมนิศักยภาพ

ตนเองของสถานประกอบการ (Self - 

Assessment to Industry 4.0) พรอ้ม

ค าแนะน าและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

1 1 1 100

    -จัดท าแบบประเมนิศักยภาพตนเองของ

สถานประกอบการ (Self - Assessment to 

Industry 4.0) พรอ้มค าแนะน าและแนวทาง

ในการแกไ้ขปัญห

แบบ

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรคู่ม่อื พรอ้ม

ซอฟตแ์วรป์ระมวลผลการประเมนิตนเอง

500 500 500 100 ขอ้เสนอแนะ

    -เผยแพรคู่ม่อืพรอ้มซอฟตแ์วรป์ระมวลผล

การประเมนิตนเอง

เลม่

กจิกรรมยอ่ย Upload คูม่อืลง Website 

เพือ่ใหโ้รงงานทีส่นใจท าการประเมนิตนเอง 

(Online/Offline)

1 1 1 100

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -Upload คูม่อืลง Website เพือ่ใหโ้รงงาน

ทีส่นใจท าการประเมนิตนเอง (Online/Offline)

คูม่อื

กจิกรรมหลกั ยกระดับความสามารถของ

สถานประกอบการสูค่วามเป็น Smart Factory 

(20 กจิการ ๆ ละ 30 Mandays)

5 5 44 880

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่

โครงการ

ครัง้

    -ประชาสัมพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสถานประกอบการ 

โดยการประเมนิความพรอ้มและระดับการเป็น

 Smart Factory

20 20 20 100

    -คัดเลอืกสถานประกอบการ โดยการ

ประเมนิความพรอ้มและระดับการเป็น Smart 

Factory

กจิการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงานราย

กจิการ และวนิจิฉัย (1 Manday ตอ่กจิการ)

20 20 20 100

    -จัดท าแผนการด าเนนิงานรายกจิการ และ

วนิจิฉัย (1 Manday ตอ่กจิการ)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ 

(28 Mandays ตอ่กจิการ)

560 560 616 110

    -ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ (28 Mandays 

ตอ่กจิการ)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลและสรปุรายงาน (1

 Manday ตอ่กจิการ)

20 20 20 100

    -ตดิตามผลและสรปุรายงาน (1 Manday 

ตอ่กจิการ)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสถานประกอบการ

เพือ่เป็น Demo line

1 1 1 100

    -คัดเลอืกสถานประกอบการเพือ่เป็น Demo 

line

กจิการ

กจิกรรมยอ่ย เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษา

เรยีนรูส้ถานประกอบการทีเ่ป็น Demo line

1 1 1 100

    -เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาเรยีนรูส้ถาน

ประกอบการทีเ่ป็น Demo line

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สรปุการด าเนนิงาน 20 20 20 100

    -สรปุการด าเนนิงาน กจิการ

กจิกรรมหลกั พัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมให ้

เป็นโรงงานตน้แบบ Industry 4.0

3 3 44 1,466.67

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่

โครงการ

ครัง้



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -ประชาสัมพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสถานประกอบการ 1 1 1 100

    -คัดเลอืกสถานประกอบการ กจิการ

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ 

เพือ่พัฒนาสถานประกอบการสูค่วามเป็น

โรงงานอตุสาหกรรมตน้แบบดา้นการปฏริปู

อตุสาหกรรมครัง้ที ่4 (10 Mandays)

10 10 10 100

    -ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ เพือ่พัฒนา

สถานประกอบการสูค่วามเป็นโรงงาน

อตุสาหกรรมตน้แบบดา้นการปฏริปู

อตุสาหกรรมครัง้ที ่4 (10 Mandays)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 1 1 1 100

    -สรปุผลการด าเนนิงาน กจิการ

กจิกรรมยอ่ย เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษา

เรยีนรูโ้รงงานอตุสาหกรรมตน้แบบดา้นการ

ปฏริปูอตุสาหกรรมครัง้ที ่4

1 1 1 100

    -เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาเรยีนรูโ้รงงาน

อตุสาหกรรมตน้แบบดา้นการปฏริปู

อตุสาหกรรมครัง้ที ่4

ครัง้

กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกับ Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0 

(100 คน)

5 5 44 880

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่

โครงการ

ครัง้

    -ประชาสัมพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมยกระดับบคุลากร 100 100 100 100

    -ฝึกอบรมยกระดับบคุลากร คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 10 10 10 100

    -สรปุผลการด าเนนิงาน ครัง้

กจิกรรมหลกั สรา้งทีป่รกึษาดา้นการพัฒนา

โรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ป็น Smart Factory 

(30 คน)

5 5 44 880

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่

โครงการ

ครัง้

    -ประชาสัมพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมยกระดับทีป่รกึษาให ้

ม ีความรูค้วามเชีย่วชาญ

30 30 40 133.33

    -ฝึกอบรมยกระดับทีป่รกึษาใหม้ ีความรู ้

ความเชีย่วชาญ

คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 3 3 4 133.33

    -สรปุผลการด าเนนิงาน ครัง้



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสัมมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรูเ้กีย่วกับ Smart Factory และ

อตุสาหกรรม 4.0 (4 ครัง้ ๆ ละ 30 คน)

4 4 4 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรูเ้กีย่วกับ Smart Factory และ

อตุสาหกรรม 4.0 (4 ครัง้ ๆ ละ 30 คน)

ครัง้

    -จัดสัมมนากจิกรรมถา่ยทอดความรู ้

เกีย่วกับ Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0 

(4 ครัง้ ๆ ละ 30 คน)



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการตอ่ยอดเพิม่ผลติภาพใน

ภาคอตุสาหกรรมดว้ยเครอืขา่ยดจิทัิล (Digital 

Networking in Manufacturing)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ระบปุระเภทผลติภัณฑใ์น

กลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยการ

ประชมุพจิารณาก าหนดกลุม่ผลติภัณฑอ์าหาร

เป้าหมายเพือ่คัดเลอืกเขา้รว่มโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย ระบปุระเภทผลติภัณฑใ์น

กลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยการ

ประชมุพจิารณาก าหนดกลุม่ผลติภัณฑอ์าหาร

เป้าหมายเพือ่คัดเลอืกเขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    -ระบปุระเภทผลติภัณฑใ์นกลุม่

อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร

โรงงานทีเ่ป็นผูผ้ลติผลติภัณฑแ์ปรรปูอาหาร

เป้าหมาย

30

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร

โรงงานทีเ่ป็นผูผ้ลติผลติภัณฑแ์ปรรปูอาหาร

เป้าหมาย

โรงงาน

    -ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครโรงงานทีเ่ป็น

ผูผ้ลติผลติภัณฑแ์ปรรปูอาหารเป้าหมาย

ขอ้เสนอแนะ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

8,919,200 8,919,200 8,919,200 100

1 1 100

30 35 116.67



กจิกรรมหลกั ส ารวจความตอ้งการ

เทคโนโลยภีายในโรงงาน (จ านวน 30 

โรงงาน) เพือ่จัดท าฐานขอ้มลูความตอ้งการ

เทคโนโลยใีนกลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

1

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจความตอ้งการ

เทคโนโลยภีายในโรงงาน (จ านวน 30 

โรงงาน) เพือ่จัดท าฐานขอ้มลูความตอ้งการ

เทคโนโลยใีนกลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

ฐานขอ้มลู

    -ส ารวจความตอ้งการเทคโนโลยภีายใน

โรงงาน (จ านวน 30 โรงงาน) เพือ่จัดท า

ฐานขอ้มลูความตอ้งการเทคโนโลยใีนกลุม่

อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

กจิกรรมหลกั คัดเลอืกโรงงานทีม่ศีักยภาพ

และความพรอ้มในการปรับเปลีย่นเทคโนโลยี

10

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกโรงงานทีม่ศีักยภาพ

และความพรอ้มในการปรับเปลีย่นเทคโนโลยี

โรงงาน

    -คัดเลอืกโรงงานทีม่ศีักยภาพและความ

พรอ้มในการปรับเปลีย่นเทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธ ์และรับสมัคร

ผูพั้ฒนา เทคโนโลย ีIoT เพือ่คัดเลอืกเขา้

รว่มโครงการ

40

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์และรับสมัคร

ผูพั้ฒนา เทคโนโลย ีIoT เพือ่คัดเลอืกเขา้

รว่มโครงการ

ราย

    -ประชาสัมพันธ ์และรับสมัครผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT เพือ่คัดเลอืกเขา้รว่มโครงการ

กจิกรรมหลกั จัดหรอืแบง่ประเภท

เทคโนโลยขีองผูพั้ฒนาเทคโนโลยี IoT และ

การจับคู(่Matching) ระหวา่งเทคโนโลยขีอง

ผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT 40 ราย กับโรงงานที่

ไดรั้บคัดเลอืก 10 โรงงาน

1

8,919,200 8,919,200 8,919,200 100

1 1 100

10 25 250

40 60 150

1 2 200



กจิกรรมยอ่ย จัดหรอืแบง่ประเภท

เทคโนโลยขีองผูพั้ฒนาเทคโนโลยี IoT และ

การจับคู(่Matching) ระหวา่งเทคโนโลยขีอง

ผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT 40 ราย กับโรงงานที่

ไดรั้บคัดเลอืก 10 โรงงาน

ครัง้

    -จัดหรอืแบง่ประเภทเทคโนโลยขีอง

ผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT และการจับคู่

(Matching) ระหวา่งเทคโนโลยขีองผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT 40 ราย กับโรงงานทีไ่ดรั้บ

คัดเลอืก 10 โรงงาน

กจิกรรมหลกั พัฒนานวัตกรรม ผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT ใหส้ามารถน าเทคโนโลยไีป

ใชง้านกับเครือ่งจักรและระบบภายในโรงงาน

ทีเ่ขา้รว่มโครงการ (10 โรงงานๆ ละ 3 ครัง้)

10

กจิกรรมยอ่ย การส ารวจความพรอ้ม 

(Inspect) การเชือ่มตอ่เทคโนโลยภีายใน

โรงงาน

ครัง้

    -ส ารวจความพรอ้ม (Inspect) การเชือ่มตอ่

เทคโนโลยภีายในโรงงาน

กจิกรรมยอ่ย การทดสอบ (Testing) 

เทคโนโลย ีIoT กับการท างานของเครือ่งจักร

 ภายในโรงงาน

10

    -ทดสอบ (Testing) เทคโนโลย ีIoT กับการ

ท างานของเครือ่งจักรภายในโรงงาน

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การทดสอบผา่นแบบจ าลอง

เหตกุารณ์การท างานเครือ่งจักร (Visual 

Testing) ภายในโรงงาน

10

    -ทดสอบผา่นแบบจ าลองเหตกุารณ์การ

ท างานเครือ่งจักร (Visual Testing) ภายใน

โรงงาน

ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดท าฐานขอ้มลูของผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT โดยแบง่ตามหมวด/ลักษณะ

การใชง้านของ IoT หลังจากผูพั้ฒนาฯ ได ้

รว่มพัฒนานวัตกรรมตน้แบบ กับทางโรงงาน

ทีผ่า่นการคัดเลอืก

1

8,919,200 8,919,200 8,919,200 100

1 2 200

10 40 400

10 48 480

10 43 430

1 1 100



กจิกรรมยอ่ย จัดท าฐานขอ้มลูของผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT โดยแบง่ตามหมวด/ลักษณะ

การใชง้านของ IoT หลังจากผูพั้ฒนาฯ ได ้

รว่มพัฒนานวัตกรรมตน้แบบ กับทางโรงงาน

ทีผ่า่นการคัดเลอืก

ฐานขอ้มลู

    -จัดท าฐานขอ้มลูของผูพั้ฒนาเทคโนโลย ี

IoT โดยแบง่ตามหมวด/ลักษณะการใชง้าน

ของ IoT หลังจากผูพั้ฒนาฯ ไดร้ว่มพัฒนา

นวัตกรรมตน้แบบกับทางโรงงานทีผ่า่นการ

คัดเลอืก

กจิกรรมหลกั จัดท าหรอืพัฒนาเว็บไซต ์

ส าหรับผูท้ีม่คีวามตอ้งการคน้หาผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT บนระบบดจิทัิล และพัฒนา

ระบบเว็บไซตก์ารเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายที่

ตอ้งการใชง้านเทคโนโลย ีIoT (Technology 

4.0 Matching) พรอ้มการใชง้านระบบ 2 ภาษา

 (TH/EN)

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหรอืพัฒนาเว็บไซต ์

ส าหรับผูท้ีม่คีวามตอ้งการคน้หาผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT บนระบบดจิทัิล และพัฒนา

ระบบเว็บไซตก์ารเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายที่

ตอ้งการใชง้านเทคโนโลย ีIoT (Technology 

4.0 Matching) พรอ้มการใชง้านระบบ 2 ภาษา

 (TH/EN)

ระบบ

    -จัดท าหรอืพัฒนาเว็บไซต ์ส าหรับผูท้ีม่ ี

ความตอ้งการคน้หาผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT 

บนระบบดจิทัิล

กจิกรรมหลกั จัดประชมุสรปุการตัดสนิ

เทคโนโลยสี าหรับโรงงานทีเ่ขา้รว่มและ

สัมมนาแนะน าเทคโนโลยแีละเครอืขา่ย

ผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

50

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุสรปุการตัดสนิ

เทคโนโลยสี าหรับโรงงานทีเ่ขา้รว่มและ

สัมมนาแนะน าเทคโนโลยแีละเครอืขา่ย

ผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

คน

8,919,200 8,919,200 8,919,200 100

1 1 100

1 1 100

50 76 152



    -จัดประชมุสรปุการตัดสนิเทคโนโลยี

ส าหรับโรงงานทีเ่ขา้รว่มและสัมมนาแนะน า

เทคโนโลยแีละเครอืขา่ยผูพั้ฒนาเทคโนโลย ี

IoT ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

กจิกรรมหลกั จัดท ากรณีศกึษาในรปูแบบ

เอกสาร ซดี ีเพือ่ใชเ้ผยแพรผ่ลงานการพัฒนา

เทคโนโลยใีหแ้กโ่รงงานทีเ่ขา้รว่ม และผูท้ี่

สนใจอืน่ๆ

30

กจิกรรมยอ่ย จัดท ากรณีศกึษาในรปูแบบ

เอกสาร ซดี ีเพือ่ใชเ้ผยแพรผ่ลงานการพัฒนา

เทคโนโลยใีหแ้กโ่รงงานทีเ่ขา้รว่ม และผูท้ี่

สนใจอืน่ๆ

เลม่

    -จัดท ากรณีศกึษาในรปูแบบเอกสาร ซดี ี

เพือ่ใชเ้ผยแพรผ่ลงานการพัฒนาเทคโนโลยี

ใหแ้กโ่รงงานทีเ่ขา้รว่ม และผูท้ีส่นใจอืน่ๆ

กจิกรรมหลกั Roadshow หาวสิาหกจิใน

ภมูภิาคเขา้รว่มเครอืขา่ย (โดยจะมกีาร

ประชาสัมพันธเ์ชญิชวนเขา้รว่มสัมมนา 4 ครัง้)

40

กจิกรรมยอ่ย Roadshow หาวสิาหกจิใน

ภมูภิาคเขา้รว่มเครอืขา่ย (โดยจะมกีาร

ประชาสัมพันธเ์ชญิชวนเขา้รว่มสัมมนา 4 ครัง้)

คน

    -Roadshow หาวสิาหกจิในภมูภิาคเขา้รว่ม

เครอืขา่ย

8,919,200 8,919,200 8,919,200 100

50 76 152

30 40 133.33

40 230 575



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพบคุลากรดว้ยระบบรับรอง

ความสามารถบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์

7,000,000 7,000,000 7,000,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร 6 6 6 100

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร ครัง้

    -ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั คดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม 230 230 305 132.61

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม คน

    -คดัเลอืกผูเ้ขา้รับการอบรม ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั อรมและทดสอบ ระดบั 1 100 100 120 120

กจิกรรมยอ่ย อบรมและทดสอบ ระดบั 1 คน

    -อบรมและทดสอบ ระดบั 1

กจิกรรมหลกั อบรมและทดสอบ ระดบั 2 40 40 43 107.5

กจิกรรมยอ่ย อบรมและทดสอบ ระดบั 2 คน

    -อบรมและทดสอบระดบั 2

กจิกรรมหลกั อบรมและทดสอบ ระดบั 3 40 40 45 112.5

กจิกรรมยอ่ย อบรมและทดสอบ ระดบั 3 คน

    -อบรมและทอดสอบระดบั 3

กจิกรรมหลกั อบรมและทดสอบ ระดบั 

Trainer

20 20 23 115

กจิกรรมยอ่ย อบรมและทดสอบ ระดบั 

Trainer

คน

    -อบรมและทดสอบระดบั Trainer

กจิกรรมหลกั จัดท าหลกัสตูร (หลกัสตูร

หุน่ยนตใ์นอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ

หลกัสตูรระบบอัตโนมัตใินอตุสาหกรรมยาน

ยนต)์

2 2 2 100

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหลกัสตูร (หลกัสตูร

หุน่ยนตใ์นอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ

หลกัสตูรระบบอัตโนมัตใินอตุสาหกรรมยาน

ยนต)์

หลกัสตูร

    -จัดท าหลกัสตูร

กจิกรรมหลกั อบรมหลกัสตูรหุน่ยนตใ์น

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละหลกัสตูรระบบ

อัตโนมัตใินอตุสาหกรรมยานยนต์

30 30 56 186.67

กจิกรรมยอ่ย อบรมหลกัสตูรหุน่ยนตใ์น

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละหลกัสตูรระบบ

อัตโนมัตใินอตุสาหกรรมยานยนต์

คน

    -อบรมหลกัสตูรหุน่ยนตใ์นอตุสาหกรรม

ยานยนตแ์ละหลกัสตูรระบบอัตโนมัตใิน

อตุสาหกรรมยานยนต์



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

5,536,400 5,536,400 5,536,400 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั รายละเอยีดโครงการ และ

แผนก ากับการด าเนนิงานโครงการ

1 1 1 100 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รายละเอยีดโครงการ และ

แผนก ากับการด าเนนิงานโครงการ

ฉบับ

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผน

ก ากับการด าเนนิงานโครงการ

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมนักพัฒนา

เทคโนโลยชีัน้สงู (หลักสตูร 60 ชัว่โมง)

100 100 112 112 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมนักพัฒนา

เทคโนโลยชีัน้สงู (หลักสตูร 60 ชัว่โมง)

คน

    -ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู 

(หลักสตูร 60 ชัว่โมง)

กจิกรรมหลกั สมัมนาบคุลากรอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

300 300 313 104.33

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาบคุลากรอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

คน

    -สมัมนาบคุลากรอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส์

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์

(หลักสตูร 24 ชัว่โมง)

1000 1000 1076 107.6

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน

อตุสาหกรรม ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์

(หลักสตูร 24 ชัว่โมง)

คน

    -ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(หลักสตูร 24 

ชัว่โมง)

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขา

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารใน

ระดับวทิยากร 4.0 (หลักสตูร 60 ชัว่โมง

100 100 105 105

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารใน

ระดับ วทิยากร 4.0 (หลักสตูร 60 ชัว่โมง)

คน

    -ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับ วทิยากร 

4.0 (หลักสตูร 60 ชัว่โมง)



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :  ยทุธศาสตรท์ ี ่1 : การเสรมิสรา้งศกัยภาพของอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเขม้แข็ง

2) พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงูท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดับผลติภาพแรงงาน 4.0 สาขา

อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

6,857,000 6,857,000 6,857,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง 2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ครัง้

    -ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั เผยแพรก่ารด าเนนิการจัด

งานยงักลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร 

คัดเลอืก

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรก่ารด าเนนิการจัด

งานยงักลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร 

คัดเลอืก

ครัง้

    -เผยแพรก่ารด าเนนิการจัดงานยงั

กลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร คัดเลอืก

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดับหวัหนา้งาน

200 200 202 101

กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดับหวัหนา้งาน

คน

    -จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากรระดับหวัหนา้งาน

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดับผูบ้รหิาร

100 100 109 109

กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดับผูบ้รหิาร

คน

    -จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากรระดับผูบ้รหิาร

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้ 200 200 206 103

กจิกรรมยอ่ย เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้ คน

    -เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้

กจิกรรมหลกั ตดิตามและประเมนิผลการ

ฝึกอบรม

200 200 202 101

กจิกรรมยอ่ย หลักสตูรหวัหนา้งาน คน

    -หลักสตูรหวัหนา้งาน

กจิกรรมยอ่ย หลักสตูรผูบ้รหิาร 100 100 109 109

    -หลักสตูรผูบ้รหิาร คน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้ง

ความสามารถใน

การแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัศกัยภาพแรงงานใหม้ทัีกษะที่

หลากหลายพรอ้มกา้วเขา้สูอ่ตุสาหกรรม 4.0

7,000,000 7,000,000 7,000,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั รับสมัครผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมพลาสตกิ และท าการคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการพลาสตกิทีพ่รอ้มไปสู่

อตุสาหกรรมศักยภาพ เพือ่เขา้รว่มโครงการ

จ านวน 15 ราย

15 15 70 466.67

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมพลาสตกิ และท าการคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการพลาสตกิทีพ่รอ้มไปสู่

อตุสาหกรรมศักยภาพ เพือ่เขา้รว่มโครงการ

จ านวน 15 ราย

กจิการ

    -รับสมัครผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม

พลาสตกิ และท าการคัดเลอืกผูป้ระกอบการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ศกึษารวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่ว

ของส าหรับการพัฒนาฝีมอืแรงงาน ในดา้น

การประยกุตใ์ชร้ะบบ IT ดา้นการพัฒนา

กระบวนการผลติ และดา้นการปรับเปลีย่น

วัตถดุบิ

3 3 3 100

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู 

ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการศกึษารวบรวม

ขอ้มลูทีเ่กีย่วของส าหรับการพัฒนาฝีมอื

แรงงาน ในดา้นการประยกุตใ์ชร้ะบบ IT ดา้น

การพัฒนากระบวนการผลติ และดา้นการ

ปรับเปลีย่นวัตถดุบิ

ดา้น

    -การศกึษารวบรวมขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท าหลักสตูรการพัฒนา

ทักษะฝีมอืแรงงานดา้นการประยกุตใ์ชร้ะบบ 

IT ดา้นการพัฒนากระบวนการผลติ และดา้น

การปรับเปลีย่นวัตถดุบิ

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย จัดท าเนือ้หา ดา้น

    -เนือ้หาหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้สอบ 3 3 3 100

    -จัดท าขอ้สอบในการวัดผล ดา้น

กจิกรรมยอ่ย จัดท าการแบง่ระดับฝีมอื

แรงงาน

1 1 1 100

    -แบง่ระดับฝีมอืแรงงาน งาน

กจิกรรมหลกั ก าหนดโครงสรา้งระบบ

สารสนเทศส าหรับใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

จัดท าหลักสตูร

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการก าหนดโครงสรา้ง

ระบบสารสนเทศส าหรับใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน

การจัดท าหลักสตูรการพัฒนาทักษะฝีมอื

แรงงานทีห่ลากหลาย

ดา้น

    -ก าหนดโครงสรา้งระบบสารสนเทศ

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่

ใชใ้นการพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานที่

หลากหลาย

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ระบบฐานขอ้มลู งาน

    -ระบบฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ระบบส าหรับหลักสตูรการ

เรยีนรู ้

1 1 1 100

    -ระบบส าหรับหลักสตูรการเรยีนรู ้ งาน

กจิกรรมหลกั เก็บขอ้มลูทักษะฝีมอืแรงงาน

กอ่นการพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน (Pre -Test)

150 150 310 206.67



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย เก็บขอ้มลูทักษะฝีมอืแรงงาน

กอ่นการพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน (Pre-Test)

คน

    -Pre-Test

กจิกรรมหลกั พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานใน

สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

150 150 310 206.67

กจิกรรมยอ่ย ดา้นการประยกุตใ์ชร้ะบบ IT คน

    -ดา้นการประยกุตใ์ชร้ะบบ IT

กจิกรรมยอ่ย ดา้นกระบวนการผลติ 150 150 310 206.67

    -ดา้นกระบวนการผลติ คน

กจิกรรมยอ่ย ดา้นการเปลีย่นวัตถดุบิ 150 150 310 206.67

    -ดา้นการเปลีย่นวัตถดุบิ คน

กจิกรรมหลกั เก็บขอ้มลูหลังการพัฒนา

ทักษะฝีมอืแรงงานและประมวลผลการพัฒนา

150 150 310 206.67

กจิกรรมยอ่ย การประมวลผลการเพิม่

ประสทิธภิาพทักษะแรงงาน

คน

    -การประมวลผลการเพิม่ประสทิธภิาพ

ทักษะแรงงาน

กจิกรรมยอ่ย การจัดระดับฝีมอืแรงงาน 150 150 310 206.67

    -การจัดระดับฝีมอืแรงงาน คน

กจิกรรมยอ่ย การทดสอบความรู ้(Post-Test) 150 150 310 206.67

    -Post-Test คน

กจิกรรมหลกั ทดสอบการท างานของระบบ

สารสนเทศ พรอ้มทัง้หาจดุบกพรอ่งและ

ด าเนนิการแกไ้ข

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการท างานของระบบ

สารสนเทศ พรอ้มทัง้หาจดุบกพรอ่งและ

ด าเนนิการแกไ้ข

งาน

    -ทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศ 

พรอ้มหาจดุบกพรอ่งและด าเนนิการแกไ้ข

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการประมวลผล

ขอ้มลูของการวัดระดับการพัฒนาทักษาะที่

หลากหลาย

1 1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ระบบส าหรับการทดสอบความรู ้ งาน

    -ระบบส าหรับการทดสอบความรู ้



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ระบบการประมวลผล 1 1 1 100

    -ระบบการประมวลผล งาน

กจิกรรมยอ่ย ระบบการจัดระดับทักษะความรู ้ 1 1 1 100

    -ระบบการจัดระดับทักษะความรู ้ งาน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันดว้ย

การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทาง

สากลและพัฒนาเครอืขา่ยนวตักรรม

5,000,000 5,000,000 5,000,000 100 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธ ์และจัดสมัมนา

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสรา้งนวตักรรม

อยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากลใหแ้ก่

บคุลากรของสถานประกอบการ 1 ครัง้

200 200 228 114

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธ ์และจัดสมัมนา

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสรา้งนวตักรรม

อยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากลใหแ้ก่

บคุลากรของสถานประกอบการ 1 ครัง้

คน

    -1. ประชาสมัพันธ ์และจัดสมัมนาใหค้วามรู ้

เกีย่วกบักระบวนการสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็น

ระบบตามแนวทางสากลใหแ้กบ่คุลากรของ

สถานประกอบการ 1 ครัง้

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิาร การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ

ตามแนวทางสากล

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิาร การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ

ตามแนวทางสากล

หลักสตูร

    -พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตาม

แนวทางสากล

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ยกระดับสถานประกอบการ

ดว้ยการสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตาม

แนวทางสากล

25 25 25 100

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธ ์รับสมัคร และ

คัดเลอืกสถานประกอบการ เขา้รว่มโครงการ

แหง่

    -ประชาสมัพันธ ์รับสมัคร และคัดเลอืก

สถานประกอบการ เขา้รว่มโครงการ

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ใหแ้ก่

บคุลากรของสถานประกอบการ 25 แหง่

25 25 25 100

    -ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ใหแ้กบ่คุลากร

ของสถานประกอบการ 25 แหง่

แหง่

กจิกรรมยอ่ย ทวนสอบ (Verify) จ านวน 2 

ครัง้ ครัง้ละ 2 Mandays ตอ่แหง่

25 25 25 100

    -ทวนสอบ (Verify) จ านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 2

 Mandays ตอ่แหง่

แหง่

กจิกรรมหลกั สนับสนุน/ขยายเครอืขา่ย

นวตักรรม ภาคอตุสาหกรรม ดว้ยการจัด

กจิกรรม ตา่ง ๆ โดยมเีป้าหมายใหเ้กดิ

เครอืขา่ยภาคอตุสาหกรรมใหม ่จ านวน 2 

เครอืขา่ย

5 5 5 100

กจิกรรมยอ่ย สนับสนุน/ขยายเครอืขา่ย

นวตักรรม ภาคอตุสาหกรรม ดว้ยการจัด

กจิกรรม ตา่ง ๆ โดยมเีป้าหมายใหเ้กดิ

เครอืขา่ยภาคอตุสาหกรรมใหม ่จ านวน 2 

เครอืขา่ย

ครัง้

    -สนับสนุน/ขยายเครอืขา่ยนวตักรรม 

ภาคอตุสาหกรรม ดว้ยการจัดกจิกรรม ตา่ง ๆ 

โดยมเีป้าหมายใหเ้กดิเครอืขา่ย

ภาคอตุสาหกรรมใหม ่จ านวน 2 เครอืขา่ย

กจิกรรมหลกั ประสานความรว่มมอืในการ

พัฒนา แนวคดินวตักรรมทีน่ าไปสูเ่ชงิ

พาณชิย ์โดยการจับคูร่ะหวา่งผูป้ระกอบการ/

นักวจัิย/หน่วยงานสนับสนุนงานวจัิย (10 

Mandays)

5 5 5 100

กจิกรรมยอ่ย ประสานความรว่มมอืในการ

พัฒนา แนวคดินวตักรรมทีน่ าไปสูเ่ชงิ

พาณชิย ์โดยการจับคูร่ะหวา่งผูป้ระกอบการ/

นักวจัิย/หน่วยงานสนับสนุนงานวจัิย (10 

Mandays)

โครงการ



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -ประสานความรว่มมอืในการพัฒนา 

แนวคดินวตักรรมทีน่ าไปสูเ่ชงิพาณชิย ์โดย

การจับคูร่ะหวา่งผูป้ระกอบการ/นักวจัิย/

หน่วยงานสนับสนุนงานวจัิย (10 Mandays)

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

(Workshop) (30 คน 2 วนั)

1 1 2 200

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

(Workshop) (30 คน 2 วนั)

ครัง้

    -ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร (Workshop) (30 

คน 2 วนั)

กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต์ 1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต์ เว็บไซต์

    -พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต์

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรผ่ลการ

ด าเนนิงาน และกจิกรรมเครอืขา่ยนวตักรรม

ภาคอตุสาหกรรม 1 ครัง้

200 200 210 105

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรผ่ลการ

ด าเนนิงาน และกจิกรรมเครอืขา่ยนวตักรรม

ภาคอตุสาหกรรม 1 ครัง้

คน

    -จัดสมัมนาเผยแพรผ่ลการด าเนนิงาน และ

กจิกรรมเครอืขา่ยนวตักรรมภาคอตุสาหกรรม 

1 ครัง้



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

ดว้ยการตลาดและประชาสมัพันธเ์ชงิรกุ

1,600,000 1,600,000 1,450,000 90.63 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดเตรยีมขอ้มลูดา้นการ

ขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษราย

พืน้ที ่SEZ จ านวน 10 พืน้ที่

10 10 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหแ์ละ

สงัเคราะหข์อ้มลูดา้นการขับเคลือ่นเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษรายพืน้ที ่จ านวน 10 

พืน้ที่

    -ขอ้มลูการขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษรายพืน้ที ่จ านวน 10 พืน้ที่

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสรปุขอ้มลูดา้น

การขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

รายพืน้ที ่SEZ (10 พืน้ที)่ จ านวน 50 ชดุ

50 50 100

    -ขอ้มลูการขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษรายพืน้ที ่จ านวน 10 พืน้ที่

กจิกรรมหลกั ผลติและเผยแพร่

ประชาสมัพันธเ์รือ่งเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษผา่นสือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในพืน้ทีส่ว่นกลาง

และในพืน้ที ่SEZ รวมทัง้ส ิน้ 11 พืน้ที ่

(เป้าหมายรวมท่ัวประเทศ 500 คน)

9 9 100 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- จัดสมัภาษณ์/

สนทนาและเผยแพรข่อ้มลู/ขา่วในรายการ

วทิย ุ: เขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล/ ระบบ 

FM จ านวน 9 ครัง้

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

10

50

5



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- ผลติสปอตวทิย ุ30 

วนิาท ี(ภาษาไทย) จ านวน 3 สปอต

3 3 3 100

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- เผยแพรส่ปอต : 

เครอืขา่ยท่ัวประเทศ/ ชว่งขา่วตน้ชัว่โมง 

จ านวน 9 ครัง้

9 9 100

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- เผยแพรส่ปอต : 

เขตตา่งจังหวดั/ ระบบ FM (10 พืน้ที ่x 9 

ครัง้/พืน้ที)่ จ านวน 90 ครัง้

90 90 100

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- เผยแพรส่ปอต : 

เขตตา่งจังหวดั/ ระบบ AM (10 พืน้ที ่x 9 

ครัง้/พืน้ที)่ จ านวน 90 ครัง้

90 90 100

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

5

5

50

50



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สือ่โทรทัศน ์- ผลติสือ่

โฆษณาทางโทรทัศน์ (สปอตท่ัวไปลักษณะ

บรรยายประกอบภาพ) จ านวน 1 ครัง้

1 1 100

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่โทรทัศน ์- เผยแพรส่กูป๊

ขา่ว/รายงานพเิศษ (ความยาวไมเ่กนิ 3 นาท)ี

 : ระดับ C (6.00 - 10.00 น. (วนัเสาร ์- วนั

อาทติย)์) จ านวน 9 ครัง้

3 9 9 100

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่ส ิง่พมิพ ์- จัดท าแผน่พับ

ประชาสมัพันธ ์: กระดาษปอนด ์80 แกรม 

(Gsm) (A4 พับครึง่เป็น A5) จ านวน 1,500 แผน่

1500 1500 100

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่ออนไลน ์- เผยแพร่

ขอ้มลู/ขา่วผา่นสือ่ออนไลน ์จ านวน 9 ครัง้

11 11 100

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่อืน่ ๆ - จัดท า VTR 

ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ชดุ

1 1 100

1

1500

11

1



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืน

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมหลกั ตดิตาม ประเมนิผล และ

สรปุผลการด าเนนิงานดา้นการตลาดและ

ประชาสมัพันธทั์ง้ในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ รวมทัง้ส ิน้ 11 พืน้ที่

100 100 100

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสรปุผลการ

ด าเนนิงานดา้นการตลาดและประชาสมัพันธ ์

จ านวน 100 ชดุ

    -จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงานดา้น

การตลาดและประชาสมัพันธ ์จ านวน 100 ชดุ

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนนิงานดา้นการตลาดและประชาสมัพันธ์

 ทัง้ในพืน้ทีส่ว่นกลางและในพืน้ที่ SEZ 

จ านวน 11 พืน้ที่

11 11 11 100

    -ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน

ดา้นการตลาดและประชาสมัพันธ ์ทัง้ใน

พืน้ทีส่ว่นกลางและในพืน้ที่ SEZ จ านวน 11 

พืน้ที่

หมายเหตุ

หกัเงนิคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมแปลเอกสาร/

ขอ้มลูตา่งประเทศทีจ่ าเป็น จ านวน 150,000 

บาท ออกจากการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งงวดที่ 4

 จ านวนเงนิ 240,000 บาท คงเหลอืเบกิจา่ย

เงนิคา่จา้งงวดที ่4 ใหแ้กผู่รั้บจา้ง เป็นจ านวน

เงนิทัง้ส ิน้ 90,000 บาท

100

1


