
 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 มิถุนายน 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
รอ้ย

ละ

โครงการพัฒนาศนูยส์ารสนเทศอจัฉรยิะ

อตุสาหกรรมอาหาร

1,975,210 1,185,126 1,185,126 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศ

ใหม้ปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศ

ใหม้ปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

ระบบ

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเชงิลกึดา้น

อตุสาหกรรมอาหาร

9

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์สง่ออก

อาหารไทยรายเดอืน

เรือ่ง

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย รายงานแนวโนม้การสง่ออก

และสญัญาณเตอืนภัยอตุสาหกรรมอาหาร 

รายเดอืน

9

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อาหาร

โลก (World Food Situation Report)

3 2 1 50

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

6 6 100

- 0

6 6 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย เทรนดส์นิคา้อาหารใน

ตลาดโลก (World Food Market Trends)

9

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานพยากรณ์สง่ออก

อาหารไทย รายไตรมาส

3

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

โรงงาน

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารรอบรัว้

อาเซยีน (ASEAN Food News)

18

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารใน

ประเทศ (Thailand Food Market Report)

3

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารโลก 

(World Food Market Report)

9

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Update)

18

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วนวตักรรม (Innovation 

Corner)

18

6 6 100

2 2 100

12 12 100

2 1 50

6 6 100

12 6 50

12 12 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย สรปุสาระส าคัญกฎระเบยีบ

มาตรฐานอาหาร

36

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานการเตอืนภัยดา้น

ความปลอดภัยอาหารและมาตรการการคา้ 

(Early Warning)

2

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วการปรับปรงุกฎหมาย

และมาตรฐานอาหารของประเทศคูค่า้ 

(World Food Law & Regulation News)

36

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม

รายพืน้ที่

2

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั พัฒนาฐานขอ้มลู 1

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสถติกิารน าเขา้

สง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหาร

ฐาน

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูกฎหมายและ

มาตรฐานอาหารตา่งประเทศ

1

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

ฐาน

12 12 100

24 24 100

1 1 100

24 24 100

1 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูรายชือ่

ผูป้ระกอบการอาหารและธรุกจิเกีย่วเนื่อง

1

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหาร

ของประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่ (Update) 1/

3

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food 

Industry Profile (Update) 2/

2

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food 

Industry Profile (Snap shot) 3/ ของ

ภาพรวมอตุสาหกรรมอาหารและรายสาขา 

(Infographic)

4

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูสว่นแบง่ตลาดอาหาร

ภายในประเทศ (By Brand or By Company)

9

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกล

ยทุธ์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกล

ยทุธ์

เรือ่ง

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

- 0

2 1 50

1 0

3 1 33.33

6 5 83.33

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ประชมุคน้หาประเด็นการ

พัฒนาเทคโนโลยเีพือ่การเผยแพรข่อ้มลู

ส าหรับภาคธรุกจิ

30

กจิกรรมยอ่ย ประชมุคน้หาประเด็นการ

พัฒนาเทคโนโลยเีพือ่การเผยแพรข่อ้มลู

ส าหรับภาคธรุกจิ

คน

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขันแกผู่ป้ระกอบการ

100

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขันแกผู่ป้ระกอบการ

คน

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั ตดิตามประเมนิผล 2

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามประเมนิผล ครัง้

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่การ

เชือ่มโยงในระบบ i-Industry

1

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์พือ่การ

เชือ่มโยงในระบบ i-Industry

กจิกรรม

    -พัฒนาระบบศนูยส์ารสนเทศใหม้ี

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับ

แนวโนม้เทคโนโลยี

15 15 100

- 0

- 0

1 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

1,965,210 1,670,429 1,670,429 85 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑร์ายเดอืน

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์าย

เดอืน

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑร์ายไตรมาส

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

รายไตรมาส

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑร์ายปี

ขอ้เสนอแนะ

    -รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

รายปี

กจิกรรมหลกั ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑภ์าพรวม

    -ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ภาพรวม

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑพ์ลาสตกิ

    -ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

พลาสตกิ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

0 7 7 100

0 2 3 150

0 - 1 0

0 7 7 100

0 7 7 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

    -บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาในหัวขอ้ที่

น่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาในหัวขอ้ที่

น่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์

    -รายงานการศกึษาในหัวขอ้ทีน่่าสนใจที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

กจิกรรมหลกั ขา่วเศรษฐกจิและความ

เคลือ่นไหวในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิและความ

เคลือ่นไหวในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

    -ขา่วเศรษฐกจิและความเคลือ่นไหวใน

ดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบฐาน

ขอ้มลูคอมพวิเตอร์

กจิกรรมยอ่ย จัดหาจัดซือ้ฐานขอ้มลูของ

ทัง้ไทยและตา่งประเทศ

    -จัดหาจัดซือ้ฐานขอ้มลูของทัง้ไทยและ

ตา่งประเทศ

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูใ้ชง้านเว็บไซต์

    -ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซต์

กจิกรรมหลกั การจัดประชมุสมัมนา

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุแลกเปลีย่น

ขอ้คดิเห็น

    -การจัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น

0 - 1 0

0 - 0

0 210 259 123.33

0 - 0

0 1 0

0 1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาประชาสมัพันธ์

เว็บไซตเ์ผยแพรโ่ครงการฯ

    -การสมัมนาประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

เผยแพรโ่ครงการฯ

0 - 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศอจัฉรยิะอตุสาหกรรม

แฟชัน่ (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

เครือ่งหนังและรองเทา้ อญัมณีและเครือ่งประดบั)

2,015,210 1,209,126 1,209,126 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การจัดท าขอ้มลู รายงาน บท

วเิคราะห ์ขา่ว สถานการณ์ เพือ่เผยแพร่

1

กจิกรรมยอ่ย รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอ

ไทย ปี 2561/2562

ฉบบั

    -วัดจากจ านวน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ความ

เคลือ่นไหวตา่ง ๆ ของอตุสาหกรรมแฟชัน่

ภาพรวม และรายอตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้และเครือ่งหนัง และอญั

มณีและครือ่งประดับ (Fashion Outlook)

3

    -วัดจากจ านวน ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมแฟชัน่ผา่นเว็บไซต์

สถาบันฯ

270 ขอ้เสนอแนะ

    -วัดจากจ านวน ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรม

สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่รายไตรมาสผา่นสือ่

ประเภทตา่ง ๆ (Economic Forecast)

3

    -วัดจากจ านวน ฉบบั

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน

- 0

2 2 100

180 180 100

2 2 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรม

สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ ในรปูแบบ Newsletter

 (E-Newsletter)

9 6 6 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน

    -วัดจากจ านวน ฉบบั

กจิกรรมหลกั การพัฒนาและปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูใหทั้นสมัย

9 6 6 100

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูโรงงาน

อตุสาหกรรม (อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ อญัมณี

และเครือ่งประดับ)

ขอ้มลู

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสถติสิง่ออก-น าเขา้ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่ง

หนังและรองเทา้ อญัมณีและเครือ่งประดับ)

27

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่ง

หนังและรองเทา้)

18

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ 

การลงทนุ (ปัจจัยการลงทนุ ขอ้ตกลง

ทางการคา้ กฎระเบยีบทางการคา้ฯลฯ) 

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่ง

หนังและรองเทา้ และอญัมณีและ

เครือ่งประดับ

27

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Thailand Industry 

Profile (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

เครือ่งหนังและรองเทา้ อญัมณีและ

เครือ่งประดับ)

3

    -วัดจากจ านวน ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม (จ าแนกรายขัน้ตอนการผลติ) 

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ และ

เครือ่งหนังและรองเทา้

18

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

18 18 100

12 12 100

18 18 100

2 2 100

12 12 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

ประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่อตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่

9

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

6 6 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

9

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูเตอืนภัยส าหรับ

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ (เตอืน

ภัยและดัชนเีตอืนภัย)

9 6 6 100

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การตดิตามความเคลือ่นไหว

อตุสาหกรรมแฟชัน่ภาพรวม

2

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

แฟชัน่

ขอ้มลู

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Fashion Link 9

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชัน่ 

(Clip video)

9

    -วัดจากจ านวน ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การประชมุ/สมัมนา 3

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ/สมัมนา ครัง้

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมหลกั การตดิตามและประเมนิผล

โครงการ

2

กจิกรรมยอ่ย การตดิตามและประเมนิผล

โครงการ

ครัง้

    -วัดจากจ านวน

6 6 100

- 1 50

6 6 100

1 0

6 6 100

2 1 50



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1,948,010 1,168,806 1,168,806 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู

ส าหรับอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไม ้

ยางพารา

9

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู

ส าหรับอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไม ้

ยางพารา

เดอืน

    -สามารถใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ตดิตามและสรปุรายงาน

ขา่วสารความเคลือ่นไหวในอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

270

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ประจ าวนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมยางและ

ไมย้างพารา

ขา่ว

    -วดัจากจ านวน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารความ

เคลือ่นไหวในดา้นตา่ง  ๆเชน่ ขอ้มลูขา่วความ

เคลือ่นไหวของอตุสาหกรรม กฎระเบยีบ

มาตรฐาน เทคโนโลย ีและมาตรการการคา้

ระหวา่งประเทศ

72

    -วดัจากจ านวน ขา่ว

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

48 60 125

6 6 100

180 213 118.33



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานการศกึษา 

วเิคราะห ์วจัิย

9 6 6 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายเดอืน

ฉบับ

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายไตรมาส

3

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพาราภาพรวม

9

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายปี

1

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูใ้ชง้านเว็บไซต์

1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูใ้ชง้านเว็บไซต์

ครัง้

2 2 100

1 1 100

6 6 100

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -วดัจากจ านวน

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล

1,955,210 1,661,929 1,661,929 85 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. ฐานขอ้มลู 1

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ

เครือ่งจักรกลไทย

ครัง้

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.2 สถติกิารน าเขา้-สง่ออก

ของไทย

9

    -การน าเขา้-สง่ออกของไทย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 รายชือ่ผูน้ าเขา้ สง่ออก

รายส าคัญ

1 ขอ้เสนอแนะ

    -รายชือ่ผูน้ าเขา้ สง่ออกรายส าคัญ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 สถติกิารน าเขา้-สง่ออก

ของตา่งประเทศ

7

    -การน าเขา้-สง่ออกของประเทศส าคัญ ประเทศ

4

ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 1.5 กรอบการเจรจา FTA ของ

ไทย

1

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 งานวจัิยและเทคโนโลยี

กระบวนการผลติ

13

    -งานวจัิยและเทคโนโลยกีระบวนการผลติ เรือ่ง

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

- update 

6 6 100

- 1 100

- update 

9 9 100

    -การน าเขา้-สง่ออกของประเทศในอาเซยีน - update 

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขา่วตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล

270 180 202 112.22

    -ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกล

ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิ

การลงทนุ

1

    -ขอ้มลูนโยบายหรอืประกาศคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ

ฐาน

9

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.9 มาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย 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. การเผยแพร/่ประชาสมัพันธ์

เว็บไซด์

1

- update 

    -อัพเดตโครงการอนุมัตใิหก้ารสง่เสรมิการลงทนุ 6 6 100

- update 

6 6 100

2 2 100

1 1 100

- update 

6 6 100

- 0.4 40

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.1 สมัมนา ครัง้

    -สมัมา

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ประชมุรว่มกบักลุม่

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล สภาอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย

1 - 6 600

    -ประชมุรว่มกบักลุม่อตุสาหกรรม

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/สรปุความพงึ

พอใจของการใชบ้รกิาร

2

    -ประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.7 รายชือ่หน่วยงานทีน่ า

ขอ้มลูจากศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใชง้าน

1

    -รายชือ่หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูจากศนูย์

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกลไปใชง้าน

ครัง้

- update 

- 0

- update 

18 200 1,111.11

1 1 100

- 1 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2.ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถแขง่ขนัของประเทศ

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 1,173,126 1,173,126 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. พัฒนาศนูยข์อ้มลูออนไลน์ยาน

ยนตส์มัยใหม่

18

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ 

(1.1.1 ผูผ้ลติรถยนต)์

ราย

    -ผูผ้ลติรถยนต์ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ 

(1.1.2 ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

8

    -ผูผ้ลติรถจักรยานยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ 

(1.1.3 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

2000 ขอ้เสนอแนะ

    -ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ

ตา่งประเทศ (1.2.1 ผูผ้ลติรถยนต)์

30

    -ผูผ้ลติรถยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ

ตา่งประเทศ (1.2.2 ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

20

    -ผูผ้ลติรถจักรยานยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ

ตา่งประเทศ (1.2.3 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

150

    -ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์ ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในประเทศ (1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.1 ผลติ))

9

    -ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

- update 

- update 

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

- update 

- update 

- update 

- update 

6 6 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในประเทศ (1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.2 จ าหน่าย))

9

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในประเทศ (1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.3 จดทะเบยีน))

9

    -ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในประเทศ (1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.4 มลูคา่สง่ออก

และน าเขา้))

9

    -ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกและน าเขา้รถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต ์(1.3.2.1 ผลติ))

9

    -ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต ์(1.3.2.2 

จ าหน่าย))

9

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต ์(1.3.2.3 จด

ทะเบยีน))

9

    -ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต ์(1.3.2.4 มลูคา่

สง่ออกและน าเขา้))

9

    -ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกแและน าเขา้รถจักรยานยนต์

ในประเทศ

ครัง้

6 6 100

6 6 100

6 6 100

6 6 100

6 6 100

6 6 100

6 6 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในตา่งประเทศ (1.4.1 รถยนต ์(1.4.1.1 ผลติ))

1

    -ขอ้มลูการผลติรถยนตต์า่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในตา่งประเทศ (1.4.1 รถยนต ์(1.4.1.2 จ าหน่าย))

1

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถยนตต์า่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในตา่งประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต ์(1.4.2.1 

ผลติ))

1

    -ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตต์า่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาด

ในตา่งประเทศ (1.4.2 รถจักรยนยนต ์(1.4.2.2 

จ าหน่าย))

1

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถจักรยานยนตต์า่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูดา้นการคา้ระหวา่ง

ประเทศ (1.5.1 FTA และอตัราอากร)

1

    -ขอ้มลู FTA และอตัราอากร ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนต ์(1.6.1 มาตรฐาน

ในประเทศ)

1

    -ขอ้มลูมาตรฐานในประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนต ์(1.6.2 มาตรฐาน

ตา่งประเทศ)

1

    -ขอ้มลูมาตรฐานตา่งประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการ

ลงทนุ (1.7.1 กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ)

9

    -กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้

- 1 100

- 1 100

- 1 100

- 0

- update 

6 6 100

- update 

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูกฎระเบยีบ ภาครัฐ (1.8.1

 ประกาศกฎระเบยีบภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมยานยนต)์

1

    -ขอ้มลูกฎระเบยีบภาครัฐ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมยานยนต ์(1.9.1 ขา่วความ

เคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมยานยนต)์

180

    -ขา่วความเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมยานยนต์

ขา่ว

กจิกรรมหลกั 2. จัดท ารายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมยานยนต ์และ Infographic

9

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการเตอืน

ภัยรายเดอืน

ฉบับ

    -รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการ

คาดการณ์รายไตรมาส

3

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการ

คาดการณ์ยานยนตป์ระจ าปี

1

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยานยนต์

ประจ าปี

ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานภาพรวมอตุสาหกรรม

รายปี

1

    -รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมรายปี ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.5 Infographic 9

    -Infographic เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรข่อ้มลู 72

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง 

Facebook

ครัง้

    -การเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง Facebook

กจิกรรมยอ่ย 3.2 การเผยแพรข่อ้มลูทางอเีมล ์

(สง่ E-News ใหก้บัสมาชกิ)

72

    -การสง่ E-News ใหก้บัสมาชกิ ครัง้

6 6 100

2 2 100

- update 

120 195 162.5

6 6 100

48 53 110.42

1 1 100

1 1 100

48 48 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดสมัมนา เผยแพร่

ประชาสมัพันธ์

1

    -จัดสมัมนา เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ ครัง้

กจิกรรมหลกั 4. การประเมนิความพงึพอใจของ

การใชบ้รกิาร

2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิความพงึพอใจของ

การใชบ้รกิาร

ครัง้

    -การประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร

1 1 100

- 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
ผล

เบกิจา่ย
รอ้ยละ

การพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมพลาสตกิ 1,970,210 689,574 689,574 35 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 าเขา้และสง่ออกผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

สากล

    -ขอ้มลูสถติ ิ

กจิกรรมยอ่ย สถตินิ าเขา้และสง่ออกเครือ่งจักรพลาสตกิ

ของไทย

9

    -ขอ้มลูสถติ ิ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สถตินิ าเขา้และสง่ออกเศษพลาสตกิส าหรับ

รไีซเคลิของไทย

9

    -ขอ้มลูสถติ ิ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สถตินิ าเขา้และสง่ออกผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

ไทย

    -ขอ้มลูการตลาด

0 6 6 100

0 6 6 100

6 6 100

6 6 100

- 3000 100

- 0

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย
รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูราคาวัตถดุบิ

กจิกรรมยอ่ย ราคาเม็ดพลาสตกิ

    -ขอ้มลูราคาวัตถดุบิ

กจิกรรมหลกั ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมพลาสตกิ 180

กจิกรรมยอ่ย ขา่วพลาสตกิดา้นเทคโนโลยแีละ

สิง่แวดลอ้ม

ขอ้มลู

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิและสถานการณ์อตุสาหกรรม 180

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย กฎหมาย นโยบาย กฎระเบยีบ มาตรการ

ทางการคา้

180

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิในอาเซยีน 9

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้พลาสตกิในอาเซยีน ครัง้

    -ขอ้มลูการตลาด

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิในอาเซยีน และขา่วทีน่่าสนใจ 180

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ 1

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ ฐานขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูรายชือ่งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมพลาสตกิ

5

กจิกรรมยอ่ย งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมพลาสตกิ เรือ่ง

    -จ านวนงานวจัิย

- 0

2 2 100

6 6 100

120 136 113.33

120 140 116.67

120 127 105.83

0 6 6 100

120 125 104.17



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย
รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูอตัราภาษีขาเขา้ของผลติภัณฑ์

พลาสตกิ

1

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตัราภาษีขาเขา้ของผลติภัณฑ์

พลาสตกิ

ฐานขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรมพลาสตกิ 1

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรมพลาสตกิ 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 ขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 180

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสารดา้นพลาสตกิชวีภาพ เรือ่ง

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย Bioplastics Newsletter 18

    -ขอ้มลู เรือ่ง

12 12 100

6 6 100

120 120 100

120 296 246.67

6 6 100

6 6 100

2 2 100

24 25 104.17

24 25 104.17

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2.ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิชกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย
รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมเหล็กและโลหการ

2,015,210 1,712,929 1,712,929 85 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. การรวบรวมและปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูหลัก

300

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็ก

ไทย

โรงงาน

    -จ านวนผูป้ระกอบการเหล็กไทย ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติ 9

    -- ปรมิาณการผลติเหล็กในประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูผ้ลติเหล็กช ้น้น าข

องโลก

10 ขอ้เสนอแนะ

    -จ านวนผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก ราย

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติ 9

    -ปรมิาณการผลติเหล็กดบิของโลก ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการตลาด 9

    -การน าเขา้-สง่ออก ครัง้

9

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้ลูราคา 9

    -ราคาวตัถดุบิในประเทศ ครัง้

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

- update 

6 6 100

- 10 100

6 6 100

6 6 100

    -การน าเขา้-สง่ออกในรูปแบบกราฟ 6 6 100

6 6 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย
รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

9

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูการคา้ของประเทศ

ทีส่ าคัญ

5

    -การน าเขา้-สง่ออก ประเทศ

5

ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อตุสาหกรรม

450

    -ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 

เชน่ ขา่วเศรษฐกจิ/ความเคลือ่นไหวดา้น

เทคโนโลย/ีความเคลือ่นไหวตลาด/ขา่ว

กฎหมาย นโยบาย และกฎระเบยีบตา่ง ๆ

ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 1.8 รวบรวมงานวจัิยที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม

20

    -งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 1.9 มาตรฐานผลติภัณฑใ์น

ประเทศ

1

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.10 กรอบการเจรจา FTA 

ของไทย

1

    -ปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.11 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิ

การลงทนุ

9

    -อัพเดตบรษัิททีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.12 มาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1

    -ราคาวตัถดุบิตา่งประเทศ 6 6 100

- 5 100

    -การน าเขา้-สง่ออกในรูปแบบกราฟ - 5 100

300 300 100

12 12 100

- update 

- update 

6 6 100

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย
รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -ปรับปรงุขอ้มลูนโยบาย ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิงาน และโครงการตา่ง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมใหทั้นสมัย

ฐาน

1

ฐาน

กจิกรรมหลกั 2. การจัดท ารายงานบท

วเิคราะห์

9 6 6 100

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 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

    -ปรับปรุงขอ้มลูมาตรการทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษี

 (NTB) ใหทั้นสมยั

- update 

- update 

2 2 100

1 1 100

- 1 100

6 6 100

- update 

2 2 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย
รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -รายงานสถานการณ์ของอตุสาหกรรม

เหล็กในอาเซยีนเป็นรายไตรมาส

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.8 รายงานวจัิยเชงิลกึใน

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมเหล็ก

1

    -รายงานวจัิยเชงิลกึ เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพร/่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

2 2 100

- 0.4 40

- 1 100

1 1 100

- 9 90

30 30 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

ส าหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

2,015,210 1,712,929 1,209,126 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. ปรับปรุงฐานขอ้มลู 1500

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผุป้ระกอบการไทย ราย

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการไทย ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.2.1 ขอ้มลูปรมิาณการผลติ 9

    -ขอ้มลูปรมิาณการผลติ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.2.2 ขอ้มลูดัชนผีลผลติ 9 ขอ้เสนอแนะ

    -ดัชนผีลผลติ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.2.3 ขอ้มลุดัชนกีารสง่สนิคา้ 9

    -ดัชนกีารสง่สนิคา้ 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

6 6 100

6 6 100

6 6 100

6 6 100

6 6 100

- update 

6 6 100

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการลงทนุ 1

    -ขอ้มลูการลงทนุ ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ 1

    -ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.6 กรอบการเจรจา FTA และ

อัตราภาษีขาเขา้

1

    -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

18 18 100

2 2 100

1 1 100

60 60 100

6 6 100

- update 

- update 

- update 

- update 

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

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

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพร่และน าเสนอ

ขอ้มลู

4

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การจัดประชมุประสาน

ความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ครัง้

    -การจัดประชมุประสานความร่วมมอืกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กจิกรรมยอ่ย 3.2 เว็บไซต์ 1

    -เว็บไซต์ ระบบ

กจิกรรมหลกั 4. การประเมนิ/สรุปความพงึ

พอใจของการใชบ้รกิาร

2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิ/สรุปความพงึ

พอใจของการใชบ้รกิาร

ครัง้

    -การประเมนิความพงึพอใจ

1 1 100

3 3 100

- 0

1 1 100

3 3 100

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

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1,970,210 1,182,126 1,182,126 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. การวางแผนการด าเนนิงาน 1

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ศกึษาขอ้มลู วางแผน 

เตรยีมการด าเนนิงาน

ครัง้

    -ศกึษขอ้มลู วางแผน เตรยีมการด าเนนิงาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2.การรวบรวมขอ้มลู ปรับปรุง

 และพัฒนาระบบฐานขอ้มลู

400

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ ราย

    -จ านวนผูป้ระกอบการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ฐานขอ้มลูการผลติ 1

    -ขอ้มลูปรมิาณการผลติ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 ฐานขอ้มลูการตลาดของ

ประเทศไทย

9

    -ขอ้มลูการน าเขา้-สง่ออก และน าเสนอใน

รูปแบบกราฟ

ครัง้

- update 

6 3 50

- 1 100

- update 

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.4 ฐานขอ้มลูการคา้ของ

ประเทศทีส่ าคญั

1

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออก ของประเทศใน

กลุม่อาเซยีน

ครัง้

1

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.5 ฐานขอ้มลูโครงสรา้ง

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1

    -ฐานขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรมวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 2.6 ฐานขอ้มลูมาตรฐาน

ผลติภัณฑว์สัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1

    -ฐานขอ้มลุมาตรฐานผลติภัณฑว์สัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 2.7 ฐานขอ้มลูงานวจัิยดา้น

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

20

    -งานวจัิยทีด่า้นวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 2.8 ฐานขอ้มลูการลงทนุ

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1

    -ฐานขอ้มลูการลงทนุอตุสหากรรมวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 2.9 ฐานขอ้มลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทาง

การแพทย์

180

    -ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 2.10 ฐานขอ้มลูมาตรการ

สนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1

    -ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/

กฎระเบยีบ

ฐาน

120 73 60.83

- update 

13 6 46.15

- update 

- 0

- update 

- 1 100

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออก ของประเทศกลุม่ผูน้ า 

BIG 4

- 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.11 ฐานขอ้มลูการจัดท า

เตอืนภัยอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทาง

การแพทย์

9

    -การจัดท าเตอืนภัยอตุสาหกรรมวสัดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์

ครัง้

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 รายสปัดาห์

ใหก้บัสมาชกิ

36 24 12 50

    -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 กระดาน

สนทนา

5

    -พืน้ที ่webboard บนเว็บไซต์ เรือ่ง

- 17 340

- update 

120 60 50

1 1 100

- update 

6 3 50

2 1 50



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

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 ประเมนิผลการใชง้าน

ของผูเ้ขา้ใชง้านในฐานขอ้มลู

ครัง้

    -ประเมนิความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

1 1 100

- 0.2 20



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก.:  ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

2) ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู

อจัฉรยิะดา้นการเพิม่ผลติภาพของ

ภาคอตุสาหกรรม (Productivity)

2,015,200 1,108,365 1,108,365 55 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การปรับปรงุฐานขอ้มลูผลติ

ภาพ (Productivity Database) ใหทั้นสมัย

1

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุฐานขอ้มลูผลติ

ภาพ (Productivity Database) ใหทั้นสมัย

ฐานขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลูผลติภาพ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุ/จัดท าเนือ้หา

เครือ่งมอืการเพิม่ผลติภาพ (Productivity 

Tools)

5

    -เครือ่งมอืการเพิม่ผลติภาพ (Productivity 

Tools)

เครือ่งมอื

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ากรณีศกึษาใน

ประเด็นทีเ่กีย่วกับผลติภาพ (Productivity in 

Practices)

2 ขอ้เสนอแนะ

    -กรณีศกึษาในประเด็นทีเ่กีย่วกับผลติภาพ 

(Productivity in Practices)

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะห/์วจัิย

สถานการณ์ดา้นผลติภาพ (Productivity 

Outlook)

2

    -บทวเิคราะห/์วจัิยสถานการณ์ดา้นผลติ

ภาพ (Productivity Outlook)

เรือ่ง

- 0

- 0

- 0

- 1 20

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะหห์รอื

งานวจัิยหรอืสถานการณ์เกีย่วกับอตุสาหกรรม

 4.0

2

    -บทวเิคราะหห์รอืงานวจัิยหรอืสถานการณ์

เกีย่วกับอตุสาหกรรม 4.0

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การรวบรวมขอ้มลูโครงการ

สนับสนุนภาครัฐ (Support Project)

1

    -ขอ้มลูโครงการสนับสนุนภาครัฐ (Support 

Project)

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุขอ้มลูแนวโนม้

สถานการณ์ในดา้นตา่งๆ (Productivity 

Scanning)

1

    -การปรับปรงุขอ้มลูแนวโนม้สถานการณ์ใน

ดา้นตา่งๆ (Productivity Scanning)

ครัง้

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูที่

ปรกึษาเฉพาะดา้น (Specialized Consultant)

1

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูที่

ปรกึษาเฉพาะดา้น (Specialized Consultant)

ฐานขอ้มลู

    -ระบบฐานขอ้มลูทีป่รกึษาเฉพาะดา้น 

(Specialized Consultant)

กจิกรรมหลกั การประชาสัมพันธศ์นูย์

สารสนเทศผา่นชอ่งทางตา่งๆ

5000

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าจดหมายขา่ว

อเิล็กทรอนกิส ์(E-newsletter)

ฉบับ

    -จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์(E-newsletter)

กจิกรรมยอ่ย การประชาสัมพันธผ์า่นสือ่

สังคมออนไลน์

2

    -การประชาสัมพันธผ์า่นสือ่สังคมออนไลน์ ครัง้

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การประชาสัมพันธ์

ผา่นบธูนทิรรศการ

3

    -การประชาสัมพันธผ์า่นบธูนทิรรศการ ครัง้

กจิกรรมหลกั การจัดอบรมการใชง้านระบบ 

PIU ใหก้ับเจา้หนา้ที่

20

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมการใชง้านระบบ 

PIU ใหก้ับเจา้หนา้ที่

คน

    -ผูเ้ขา้รว่มอบรมการใชง้านระบบ

- 2 66.67

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสรา้งระบบขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้น

มาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัย

2,015,200 1,108,360 1,108,360 55 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย

 (Warning System) โดยตดิตามความ

เคลือ่นไหวของมาตรฐานระบบการจัดการ 

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ และ

มาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีลกระทบกับ

ผูป้ระกอบการ และทบทวน วเิคราะห ์และ

ประเมนิระดบัผลกระทบตามเกณฑท์ีก่ าหนด

และปรับปรงุขอ้มลูในระบบเตอืนภัยให ้

ทันสมัย โดยการแสดงผลดว้ยสญัลกัษณ์ 

(Warning Sign) ทีง่า่ยตอ่ความเขา้ใจและใช ้

ประโยชน์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าและน าเสนอขอบเขต

แผนและวธิกีารด าเนนิงานในแตล่ะกจิกรรม

แผน

    -จัดท าและน าเสนอขอบเขตแผนและ

วธิกีารด าเนนิงานในแตล่ะกจิกรรม

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย

 (Warning System)

1

    -ปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย (Warning 

System)

ระบบ

1 1 100

- 0

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 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 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานระบบการ

จัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

ใหทั้นสมัยและมขีอ้มลูสมบรูณ์โดยมขีอ้มลู

รายอตุสาหกรรมและรายประเทศ จ านวน 5 

ฐาน ไดแ้ก ่ฐานขอ้มลูมาตรฐานและ

กฎระเบยีบ ฐานขอ้มลูองคค์วามรูด้า้น

มาตรฐานระบบการจัดการ ฐานขอ้มลู ผู ้

ใหบ้รกิาร ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ และ

ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ และการเชือ่มโยง

ฐานขอ้มลูกับ สศอ.

5 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานระบบการ

จัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ 5

 ฐาน

ฐาน

    -พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบ

ทางการคา้เชงิเทคนคิ

กจิกรรมหลกั ตดิตามและรวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกับสถานการณ์และความเคลือ่นไหวทัง้

ในและตา่งประเทศ และวเิคราะหผ์ลกระทบ

ของมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบยีบ

ของประเทศคูค่า้ รวมทัง้แนวโนม้หรอืปัจจัย

ภายนอกตา่ง ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่

ภาคอตุสาหกรรมพรอ้มจัดท าบทความและ

บทวเิคราะหเ์พือ่เผยแพร่

27

กจิกรรมยอ่ย จัดท าบทความและบท

วเิคราะหเ์พือ่เผยแพร่

เรือ่ง

    -จัดท าบทความและบทวเิคราะหเ์พือ่

เผยแพร่

- update 

18 6 33.33



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาแนวทางปฏบิตัดิา้น

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบ

ทางการคา้เชงิเทคนคิ และจัดท ารายงาน

การศกึษา

1

    -ศกึษาแนวทางปฏบิตัดิา้นมาตรฐานระบบ

การจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ และจัดท ารายงานการศกึษา

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั เผยแพรข่า่วสารและองค์

ความรูด้า้นมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิทีส่ าคญั

ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ จดหมายขา่ว เว็บไซต์

 เป็นตน้ และจัดสมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพร่

ความรูแ้ละผลการศกึษาในรปูแบบที่

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมก าหนดตอ่

สาธารณชน ไดแ้ก ่สถาบนัการศกึษา 

สถาบนัวจัิย เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืภาคเอกชน

ทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย 3 ครัง้

9

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรข่อ้มลูผา่นเว็ปไซด์

พรอ้มพัฒนาและปรับปรงุเว็ปไซดแ์ละระบบ

สารสนเทศ ใหเ้ขา้ถงึไดแ้ละมขีอ้มลูทีทั่นสมัย

เดอืน

    -เผยแพรข่อ้มลูผา่นเว็ปไซดพ์รอ้มพัฒนา

และปรับปรงุเว็ปไซดแ์ละระบบสารสนเทศ ให ้

เขา้ถงึไดแ้ละมขีอ้มลูทีทั่นสมัย

กจิกรรมยอ่ย จัดท าจดหมายขา่วรายเดอืน

เพือ่การเตอืนภัย

9

    -จัดท าจดหมายขา่วรายเดอืนเพือ่การเตอืน

ภัย

ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาวชิาการ 3

    -จัดสมัมนาวชิาการ ครัง้

6 2 33.33

2 0

- update 

6 2 33.33



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี :                  2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 

ยทุธศาสตร ์อก. :                              ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

                                                       2) ก าหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภัยภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาส านักงานทันสมัย (OIE SMART OFFICE) 6,000,000 3,600,000 3,600,000 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบเว็บไซตข์องส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูความตอ้งของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ส าหรับการพัฒนาระบบเว็บไซตใ์หม่

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบ และตดิตัง้ระบบ 1

    -ระบบ ระบบ

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบ และพัฒนาระบบ 100 ขอ้เสนอแนะ

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์(Smart 

e-Document)

100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูความตอ้งของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ส าหรับการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์(Smart 

e-Document)

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและออกแบบระบบ 100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบ และตดิตัง้ระบบ 1

    -ระบบ ระบบ

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมการใชง้านระบบ 5

กจิกรรมยอ่ย การฝึกอบรมการใชง้านโปรแกรมส าหรับเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตังิาน (Admin)

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรม

กจิกรรมยอ่ย การฝึกอบรมการใชง้านโปรแกรมส าหรับเจา้หนา้ทีท่ั่วไป 50

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรม คน

- 0

- 0

- 70 70

- 0

- 70 70

100 100 100

100 100 100

- 0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



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

โครงการจัดท าแผนแมบ่ทและแผนการขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอตุสาหกรรมภมูภิาคสู่

ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562-2566)

5,750,000 3,737,500 3,737,500 65 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาศักยภาพเชงิพืน้ทีใ่น

ภมูภิาคน ารอ่ง จ านวน 1 ภมูภิาค

5 เบกิจา่ยเงนิคา่จา้ง งวดที ่3 เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี

ผลการด าเนนิงาน คอื ไดผ้ลการคดัเลอืก

อตุสาหกรรมเป้าหมาย 3 สาขา ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื พรอ้มทัง้ผลการวเิคราะห์

ศกัยภาพของอตุสาหกรรมเป้าหมายฯ
กจิกรรมยอ่ย ศกึษาศักยภาพเชงิพืน้ทีใ่น

แตล่ะภมูภิาคในปัจจบุัน รวมถงึการศกึษา 

วเิคราะหศ์ักยภาพ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส 

อปุสรรคของพืน้ที่

พืน้ที่

    -พืน้ที ่5 ภมูภิาคของประเทศไทย ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การศกึษาศักยภาพของ

อตุสาหกรรมเป้าหมายในภมูภิาคเป้าหมาย

อยา่งนอ้ยจ านวน 3 สาขา

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหเ์พือ่คัดเลอืก

ภมูภิาคเป้าหมายน ารอ่ง จ านวน 1 ภมูภิาค

พืน้ที่

    -ภาค ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกอตุสาหกรรม

เป้าหมายทีม่ศีักยภาพสงูสดุอยา่งนอ้ยจ านวน

 3 สาขา ในภมูภิาคเป้าหมาย

3

    -สาขาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

3 3 100

5 5 100

1 1 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาศักยภาพดา้นการ

เชือ่มโยงการพัฒนาอตุสาหกรรมกบัภมูภิาค

อืน่ รวมทัง้การเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น

 (CLMV)

1 1 1 100

    -การศกึษาศักยภาพดา้นการเชือ่มโยงการ

พัฒนาอตุสาหกรรมฯ

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและก าหนดรปูแบบการ

เชือ่มโยงการพัฒนาอตุสาหกรรมของ

อตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่ศีักยภาพสงูสดุ

อยา่งนอ้ยจ านวน 3 สาขา ในภมูภิาค

เป้าหมายตลอดหว่งโซอ่ปุทาน (Supply 

Chain) ตัง้แตก่จิกรรม ตน้น ้า กลางน ้า และ

ปลายน ้า

3

    -สาขาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลกั จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร 

(Focus Group) เพือ่ระดมความคดิเห็นจากผู ้

สว่นเกีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยจ านวน 4 ครัง้ๆ ละ 30

 คน รวม 120 คน

4

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร 

(Focus Group) เพือ่ระดมความคดิเห็นจากผู ้

สว่นเกีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยจ านวน 4 ครัง้ๆละ 30

 คน รวม 120 คน

ครัง้

    -จ านวนครัง้ในการจัดประชมุฯ

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเพือ่น าเสนอผล

การศกึษา และรับฟังความคดิเห็นของผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้ง (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

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่น าเสนอผล

การศกึษา และรับฟังความคดิเห็นของผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้ง (Stakeholders) จ านวน 2 ครัง้ รวม 

200 คน (พืน้ทีส่ว่นกลาง จ านวน 1 ครัง้ 100 

คน และสว่นภมูภิาค จ านวน 1 ครัง้ 100 คน)

ครัง้

- 0

- 0

3 3 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -จ านวนการจัดสมัมนาฯ

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมถา่ยทอดความรู ้

ดา้นการจัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

อตุสาหกรรมภายใตห้ลักการมสีว่นรว่มใหก้บั

หน่วยงานในพืน้ทีภ่มูภิาคเป้าหมายทีอ่ยู่

ภายใตส้งักดักระทรวงอตุสาหกรรม รวมทัง้

หน่วยงานอืน่ทีส่นใจ จ านวน 1 ครัง้ รวม 30 คน

1

กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมถา่ยทอดความรู ้

ดา้นการจัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

อตุสาหกรรมภายใตห้ลักการมสีว่นรว่มใหก้บั

หน่วยงานภายใตส้งักดักระทรวง

อตุสาหกรรมทีอ่ยูใ่นพืน้ทีภ่มูภิาคเป้าหมาย 

รวมทัง้หน่วยงานอืน่ทีส่นใจ จ านวน 1 ครัง้

ครัง้

    -จ านวนครัง้ในการจัดฝึกอบรม

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี :                     2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :                                  ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

                                                           2) ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอ้มลูขนาด

ใหญ ่เพือ่ยกระดับขดีความสามารถในการ

แขง่ขันของภาคอตุสาหกรรม

14,100,000 11,985,000 11,985,000 85 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุและพัฒนา

ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve )

5 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุไดม้กีารประชมุครัง้ที ่3-2/2562 เมือ่วนั

พฤหสับดทีี ่13 มถินุายน 2562 เพือ่พจิารณาตรวจรับรายงาน

ความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 (Progress 2 Report) พรอ้มขอรับเงนิคา่จา้ง

งวดที ่3 ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบรายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 และ

เห็นควรเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งงวดที ่3 ให ้สจล. รอ้ยละ 25 ของวงเงนิ

คา่จา้งทัง้หมด เป็นจ านวนเงนิ 3,525,000 บาท (สามลา้นหา้แสน

สองหมืน่หา้พันบาทถว้น) หกัเงนิประกนัผลงานรอ้ยละ 5 เป็นจ านวน

เงนิ 176,250 บาท (หนึง่แสนเจ็ดหมืน่หกพันสองรอ้ยหา้สบิบาทถว้น)

 คดิเป็นยอดเงนิสทุธ ิ3,348,750 บาท (สามลา้นสามแสนสีห่มืน่แปด

พันเจ็ดรอ้ยหา้สบิบาทถว้น) และสง่บันทกึขออนุมัตเิบกิจา่ยเมือ่วนั

ศกุรท์ี ่21 มถินุายน 2562

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุรปูแบบและขอ้มลู

ของอตุสาหกรรมศักยภาพ (เดมิ)

ฐาน

    -ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมศักยภาพ (เดมิ) 5 

อตุสาหกรรม

5 5 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย เพิม่เตมิขอ้มลูของ

อตุสาหกรรมศักยภาพ กลุม่ยานยนตส์มัยใหม่

100 ปัญหา-อปุสรรค

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย การปรับแกแ้ละเพิม่เตมิ

รปูแบบการแสดงผลทางเว็บไซต์

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู

ปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกทีส่ง่ผลตอ่

สถานการณ์อตุสาหกรรมและการแขง่ขัน

ของอตุสาหกรรม

100

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารจากแหลง่ขา่ว

ภายในกระทรวง

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย กระบวนการวเิคราะหแ์ละ

แยกแยะ

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารจากแหลง่ขา่ว

ภายนอกกระทรวง

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั จัดท าแบบจ าลองการ

คาดการณ์เศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีม่กีาร

ประยกุตใ์ชห้ลักทางเศรษฐศาสตรร์ว่มกับ

การใชเ้ทคโนโลย ีBig Data

100

กจิกรรมยอ่ย แบบจ าลองส าหรับ

อตุสาหกรรมพืน้ฐาน 16 อตุสาหกรรม

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย แบบจ าลองส าหรับ

อตุสาหกรรมศักยภาพ 6 อตุสาหกรรม

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบเชือ่มโยงดา้น

การบรหิารจัดการขอ้มลูกับระบบภายใน

100 - 90 90

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

- 70 70

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 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและออกแบบสว่นที่

เป็น Data Lake ของระบบ Big Data

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั การเชือ่มโยงกับ i-Industry 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาระบบของ i-Industry 

ลักษณะขอ้มลู

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงขอ้มลูจาก 

i-Industry และสรา้งแบบฟอรม์ในการน าเขา้

ขอ้มลู รวมถงึออกรายงาน

100

    -รอ้ยละความส าเร็จ % 

กจิกรรมหลกั พัฒนาเจา้หนา้ทีส่ านักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม

100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาเจา้หนา้ทีส่ านักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมใหม้คีวามรูทั้กษะ

ดา้นการพัฒนาระบบ Big Data

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จของการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดสัมมนาชีแ้จงและเผยแพร่

ประชาสัมพันธข์อ้มลูอตุสาหกรรมศักยภาพ

100

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาชีแ้จงและเผยแพร่

ประชาสัมพันธข์อ้มลูอตุสาหกรรมศักยภาพ

ภายใตโ้ครงการใหเ้ป็นทีรู่จั้ก เพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุ แกก่ลุม่เป้าหมายและผูส้นใจ

% 

    -รอ้ยละความส าเร็จ

- 55 55

- 90 90

- 65 65

100 100 100

100 100 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี :              2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :                           ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

                                                   2) ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานภายใต ้

แผนแมบ่ทบรูณาการ พัฒนาอตุสาหกรรมศกัยภาพ

12,900,000 8,385,000 4,515,000 35 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การบรหิารโครงการ 80

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาชีแ้จงโครงการ (Kick off) คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย การประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่

น าเสนอโครงการปี 2563

80

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย การประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่

ประเมนิผลการด าเนนิงานปี 2560-61

40 ขอ้เสนอแนะ

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย การประชมุชีแ้จงระบบตดิตาม

ประเมนิผลการด าเนนิงานปี 2562

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย การประชมุตดิตามความกา้วหนา้การ

ด าเนนิงานปี 2562 ครัง้ที ่1

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย การประชมุตดิตามความกา้วหนา้การ

ด าเนนิงานปี 2562 ครัง้ที ่2

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

30 66 220

30 0

40 68 170

30 36 120

80 96 120

80 104 130

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ากรอบแนวทางและ

แผนภาพเชือ่มโยงแผนงานบรูณาการณ ปี 63-64

2

    -จ านวนแผนภาพเชือ่มโยง แผน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท า Guideline และ Procedure 

ในการตดิตามประเมนิผลการด าเนนิโครงการตาม

แผนงานฯ

100

    -คูม่อื Guideline และ Procedure เลม่

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมความรูด้า้นการวเิคราะห์

 ก ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิโครงการ

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม คน

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการ 80 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา คน

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) เพือ่การตดิตามและประเมนิผล

1

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) เพือ่การตดิตามประเมนิผล พรอ้ม

ทัง้จัดท าขอ้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาตอ่ยอด

ระบบ IT และจัดท าคูม่อืการใชง้านระบบ IT

ระบบ

    -ระบบ IT เพือ่การตดิตามประเมนิผล

กจิกรรมหลกั การตดิตามโครงการ (Monitoring) 

ภายใตแ้ผนงานบณูนาการฯ ปี 2562

3

กจิกรรมยอ่ย ก ากับ ตดิตาม และรายงานผลการ

ด าเนนิโครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการเป็นราย

เดอืนและรายไตรมาส

ฉบบั

    -รายงานรายไตรมาส

กจิกรรมหลกั การประเมนิผลโครงการ (Evaluation)

 ภายใตแ้ผนงานบรูณาการปี 60-62

1 - 0

2 1 50

- 0

- 0

1 1 100

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความส าเร็จแผนงาน

บรูณาการพัฒนาอตุสาหกรรมศกัยภาพในภาพรวม 

ของปี 60-62 พรอ้มจัดท าขอ้เสนอแนะ วธิกีาร และ

แนวทางประเมนิโครงการฯ

บท

    -ผลการศกึษา

กจิกรรมหลกั การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบแนวทาาง

การพัฒนาอตุสาหกรรมศกัยภาพไทย-ตา่งประเทศ

1

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบแผนพัฒนา

อตุสาหกรรมศกัยภาพไทยและตา่งประเทศ พรอ้ม

ทัง้ประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตอ่เศรษฐกจิระดบัมห

ภาค และจัดท าขอ้เสนอแนะ

บท

    -ผลการศกึษา

- 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
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการพัฒนาดชันวีดัความสามารถในการ

แขง่ขนัดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของ

อตุสาหกรรมศกัยภาพ

7,600,000 4,560,000 4,560,000 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั รายงานการปฏบิัตงิาน

เบือ้งตน้ (Inception Report)

10

กจิกรรมยอ่ย รายงานการปฏบิัตงิานเบือ้งตน้

 (Inception Report)

ฉบบั

    -จ านวนรายงาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดท าดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้

เพือ่ประกอบการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

2700

    -จ านวนโรงงาน โรง

กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 10 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 ฉบบั

    -รายงาน

กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 10

กจิกรรมยอ่ย รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 ฉบบั

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย การจัดเก็บและรวบรวม/

จัดซือ้ขอ้มลูดา้นขดีความสามารถในการ

แขง่ขันอตุสาหกรรมศักยภาพและดัชนีวดั

ระดับการพัฒนาของอตุสาหกรรมศักยภาพ 

ไมน่อ้ยกวา่ 3 อตุสาหกรรม

3

    -จ านวนอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

10 10 100

2400 2400 100

10 10 100

10 10 100

3 update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าแบบสอบถาม 

รวบรวม ตรวจสอบและบันทกึขอ้มลูภาคสนาม

เพือ่จัดท าดัชนีวดัความสามารถในการ

แขง่ขันของอตุสาหกรรมศักยภาพ (ปรับปรงุ

ตัวชีว้ดัของอตุสาหกรรมทีด่ าเนนิการแลว้ในปี

 2561 และอตุสาหกรรมทีด่ าเนนิการในปี 

2562 จ านวน 300 ชดุ

300

    -จ านวนโรงงาน โรง

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึอยา่งนอ้ย

 8 อตุสาหกรรมเป้าหมาย

8

    -จ านวนอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ

หน่วยงานภาครัฐ/สถาบัน/สมาคม/เอกชนที่

เกีย่วขอ้ง

8

    -หน่วยงาน หน่วยงาน

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุระดมความคดิเห็น

กลุม่ยอ่ย (Focus Group)

2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั รายงานฉบับสมบรูณ์ และ

รายงานฉบับผูบ้รหิาร

20

กจิกรรมยอ่ย รายงานฉบับสมบรูณ์ และ

รายงานฉบับผูบ้รหิาร

ฉบบั

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูใน

การจัดเก็บขอ้มลูดัชนีวดัความสามารถในการ

แขง่ขันดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 3 ฐาน

3

    -จ านวนอตุสาหกรรม ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและพัฒนาระบบการ

กรอกและรวบรวมขอ้มลู PMI ออนไลน์จาก

ผูป้ระกอบการ พรอ้มระบบประมวลผล และ

รายงานผล PMI (E-Report) รวมทัง้

ประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการในการกรอก

ขอ้มลู PMI ออนไลน์

1

    -ระบบ ระบบ

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรด่ัชนี 1

    -จ านวนครัง้ทีจั่ดสมัมนา ครัง้

300 608 202.67

8 8 100

8 8 100

2 2 100

- 0

- 3 100

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย อบรมเจา้หนา้ที ่สศอ. 20

    -จ านวนคนทีอ่บรม คน

กจิกรรมยอ่ย การออกแบบและพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูในการจัดเก็บขอ้มลูดัชนีวดัระดับ

การพัฒนาอตุสาหกรรมศักยภาพ 5 ฐาน

5

    -จ านวนอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

- 9 180

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 

ในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น

ผ

ล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมโอเลโอ

เคมจีากพชืน ้ามัน

4,750,000 4,037,500 4,037,500 85 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ทบทวนสถานภาพผลผลติ

วตัถดุบิพชืน ้ามัน พรอ้มศกึษาและวเิคราะห์

สถานภาพอตุสาหกรรมโอเลโอเคมทีีผ่ลติได ้

จากพชืน ้ามันของไทยตลอดหว่งโซค่ณุคา่

1

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนสถานภาพผลผลติ

วตัถดุบิพชืน ้ามัน พรอ้มศกึษาและวเิคราะห์

สถานภาพอตุสาหกรรมโอเลโอเคมทีีผ่ลติได ้

จากพชืน ้ามันของไทยตลอดหว่งโซค่ณุคา่

เรือ่ง

    -มกีารทบทวนสถานภาพผลผลติวตัถดุบิ

พชืน ้ามัน พรอ้มศกึษาและวเิคราะห์

สถานภาพอตุสาหกรรมโอเลโอเคมทีีผ่ลติได ้

จากพชืน ้ามันของไทยตลอดหว่งโซค่ณุคา่

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่

1

1 1 100

1 1 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น

ผ

ล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่

เรือ่ง

    -มกีารศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของตา่งประเทศ

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของตา่งประเทศ

เรือ่ง

    -มกีารศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ

อตุสาหกรรมโอเลโอเคม ีโครงสรา้งการผลติ

 การตลาด เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของตา่งประเทศ

กจิกรรมหลกั ศกึษาวเิคราะหศ์ักยภาพใน

การผลติโอเลโอเคมตีอ่เนื่อง (Oleochemical 

derivatives) ทีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

1

1 1 100

1 1 100

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น

ผ

ล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหศ์ักยภาพใน

การผลติโอเลโอเคมตีอ่เนื่อง (Oleochemical 

derivatives) ทีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

เรือ่ง

    -มกีารศกึษาวเิคราะหศ์ักยภาพในการผลติ

โอเลโอเคมตีอ่เนื่อง (Oleochemical 

derivatives) ทีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหค์วาม

เป็นไปไดใ้นการผลติ การตลาด และ

แนวโนม้ความตอ้งการในอนาคตของโอเลโอ

เคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหค์วาม

เป็นไปไดใ้นการผลติ การตลาด และ

แนวโนม้ความตอ้งการในอนาคตของโอเลโอ

เคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

เรือ่ง

    -มกีารศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้

ในการผลติ การตลาด และแนวโนม้ความ

ตอ้งการในอนาคตของโอเลโอเคมทีีผ่ลติได ้

จากพชืน ้ามันของไทย

กจิกรรมหลกั ศกึษาความตอ้งการของ

ตลาดของผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บการคัดเลอืก

และแนวโนม้ตลาดในอนาคต

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาความตอ้งการของ

ตลาดของผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บการคัดเลอืก

และแนวโนม้ตลาดในอนาคต

ผลติภัณฑ์

    -มกีารศกึษาความตอ้งการของตลาดของ

ผลติภัณฑอ์ยา่งนอ้ย 1 ผลติภัณฑ ์และ

แนวโนม้ตลาดในอนาคต

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น

ผ

ล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ประชมุกลุม่ยอ่ย ครัง้ที ่1 เพือ่

ศกึษาขอ้มลูประกอบการวเิคราะหค์ัดเลอืก

ผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องทีม่ศีักยภาพ 

ความเป็นไปไดใ้นดา้นการผลติ การตลาด 

เทคโนโลย ีและการลงทนุการผลติ

1

กจิกรรมยอ่ย ประชมุกลุม่ยอ่ย ครัง้ที ่1 เพือ่

ศกึษาขอ้มลูประกอบการวเิคราะหค์ัดเลอืก

ผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องทีม่ศีักยภาพ 

ความเป็นไปไดใ้นดา้นการผลติ การตลาด 

เทคโนโลย ีและการลงทนุการผลติ

ครัง้

    -มกีารประชมุกลุม่ยอ่ยอยา่งนอ้ย 1 ครัง้

กจิกรรมหลกั ส ารวจขอ้มลูอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมผีลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องที่

มศีักยภาพ กลุม่บรษัิทผูผ้ลติและกลุม่ผูใ้ช ้

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากปาลม์น ้ามัน

ตา่งชาต ิตลอดจนรวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูจิาก

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ในตา่งประเทศ

1 1 1 100

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น

ผ

ล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจขอ้มลูอตุสาหกรรม

โอเลโอเคมผีลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องที่

มศีักยภาพ กลุม่บรษัิทผูผ้ลติและกลุม่ผูใ้ช ้

โอเลโอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากปาลม์น ้ามัน

ตา่งชาต ิตลอดจนรวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูจิาก

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ในตา่งประเทศ

ครัง้

    -มกีารส ารวจขอ้มลูอตุสาหกรรมโอเลโอ

เคม ีผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องทีม่ี

ศักยภาพ ตลอดจนรวบรวมขอ้มลูทตุยิภมู ิ

จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ในตา่งประเทศ

กจิกรรมหลกั วเิคราะหแ์ละจัดท ารายงาน

การผลติและการตลาดผลติภัณฑโ์อเลโอ

เคมตีอ่เนื่องทีไ่ดรั้บคัดเลอืกภายในประเทศ

1

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหแ์ละจัดท ารายงาน

การผลติและการตลาดผลติภัณฑโ์อเลโอ

เคมตีอ่เนื่องทีไ่ดรั้บคัดเลอืกภายในประเทศ

เรือ่ง

    -มกีารวเิคราะหแ์ละจัดท ารายงานการผลติ

และการตลาดผลติภัณฑโ์อเลโอเคมี

ตอ่เนื่องทีไ่ดรั้บคัดเลอืกภายในประเทศ

กจิกรรมหลกั จัดท าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการผลติโอเลโอเคมตีน้น ้า กลางน ้า

 และปลายน ้า เพือ่ลดปรมิาณและมลูคา่การ

น าเขา้ รวมถงึเพือ่การสง่ออกและกระตุน้ให ้

เกดิการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ทีม่มีลูคา่สงู

จากผลติภัณฑต์อ่เนื่องในอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

1 - 0

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น

ผ

ล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 

เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการผลติโอเลโอเคมตีน้น ้า กลางน ้า

 และปลายน ้า เพือ่ลดปรมิาณและมลูคา่การ

น าเขา้ รวมถงึเพือ่การสง่ออกและกระตุน้ให ้

เกดิการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ทีม่มีลูคา่สงู

จากผลติภัณฑต์อ่เนื่องในอตุสาหกรรมโอเล

โอเคมทีีผ่ลติไดจ้ากพชืน ้ามันของไทย

เรือ่ง

    -มแีนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลติ

โอเลโอเคมี

กจิกรรมหลกั ใหค้ าปรกึษาและประสานงาน

อยา่งบรูณาการทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ผูเ้กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมโอเลโอเคมี

เพือ่ใหเ้กดิการด าเนนิโครงการผลติ

ผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องในเชงิพาณชิย์

1

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาและประสานงาน

อยา่งบรูณาการทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ผูเ้กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมโอเลโอเคมี

เพือ่ใหเ้กดิการด าเนนิโครงการผลติ

ผลติภัณฑโ์อเลโอเคมตีอ่เนื่องในเชงิพาณชิย์

โครงการ

    -มกีารใหค้ าปรกึษาและประสานงานอยา่ง

บรูณาการทัง้ภาครัฐและเอกชน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนารับฟังความคดิเห็น 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนารับฟังความคดิเห็น คน

    -มกีารจัดสมัมนารับฟังความคดิเห็น

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

3. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเตรยีมศักยภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรมเพือ่

รองรับอตุสาหกรรม 4.0

3,510,000 2,106,000 2,106,000 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั ทบทวนนโยบายและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการพัฒนาแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย เสนอกรอบแนวคดิทฤษฎ ีกระบวนการ 

ขัน้ตอน และระยะเวลาการวจัิย

แผน

    -แผนการด าเนนิงาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รวบรวม/ทบทวนนโยบายและขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัการพัฒนาแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1

    -ทบทวนนโยบายและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เรือ่ง

กจิกรรมหลกั ศกึษาขอ้มลูสถานการณ์ โครงสรา้ง

แรงงานในภาคอตุสาหกรรม ทัง้ในภาพรวมและราย

สาขาของไทย รวมทัง้ปัญหาดา้นแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรม

1 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลูสถานการณ์ โครงสรา้ง

แรงงานในภาคอตุสาหกรรม ทัง้ในภาพรวมและราย

สาขาของไทย รวมทัง้ปัญหาดา้นแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรม

เรือ่ง

    -ศกึษาขอ้มลูสถาณการณ์โครงสรา้งแรงงาน

กจิกรรมหลกั ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูความตอ้งการ

แรงงานในภาคอตุสาหกรรมทัง้ในภาพรวมและรายสาขา

 ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูความตอ้งการ

แรงงานในภาคอตุสาหกรรมทัง้ในภาพรวมและรายสาขา

 ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

เรือ่ง

    -ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูความตอ้งการแรงงาน

1 1 100

1 update 

1 1 100

1 1 100

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

แผนงานงบประมาณจดัสรร :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูในการผลติแรงงาน

เขา้สูต่ลาดแรงงาน ทัง้ในภาพรวมและรายสาขา

อตุสาหกรรม ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลูในการผลติแรงงาน

เขา้สูต่ลาดแรงงาน ทัง้ในภาพรวมและรายสาขา

อตุสาหกรรม ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

เรือ่ง

    -ศกึษา ส ารวจขอ้มลูการผลติแรงงาน

กจิกรรมหลกั ศกึษาวธิกีารวางแผนดา้นการพัฒนา

แรงงานในภาคอตุสาหกรรมของตา่งประเทศ และน ามา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับรบิทของประเทศไทย ส าหรับการ

เตรยีมศักยภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของไทย

เพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวธิกีารวางแผนดา้นการพัฒนา

แรงงานในภาคอตุสาหกรรมของตา่งประเทศ และน ามา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับรบิทของประเทศไทย ส าหรับการ

เตรยีมศักยภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรมของไทย

เพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

เรือ่ง

    -ศกึษาการวางแผนแรงงานของตา่งประเทศ

กจิกรรมหลกั น าขอ้มลูดา้นแรงงานในปัจจบุันทัง้ใน

สว่นการผลติแรงงาน (Supply side) และความตอ้งการ

แรงงาน (Demand side) ทีไ่ดจ้ากการส ารวจ จัดเก็บ มา

ศกึษาและวเิคราะห ์เพือ่หาความตอ้งการแรงงานใน

อนาคต ในระยะ 5 ปี

1

กจิกรรมยอ่ย น าขอ้มลูดา้นแรงงานในปัจจบุันทัง้ใน

สว่นการผลติแรงงาน (Supply side) และความตอ้งการ

แรงงาน (Demand side) ทีไ่ดจ้ากการส ารวจ จัดเก็บ มา

ศกึษาและวเิคราะห ์เพือ่หาความตอ้งการแรงงานใน

อนาคต ในระยะ 5 ปี

เรือ่ง

    -หาความตอ้งการดา้นผลติแรงงานและดา้นความ

ตอ้งการแรงงานในอนาคต ระยะ 5 ปี

กจิกรรมหลกั จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารา่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0 รวมทัง้รา่ง

มาตรการขับเคลือ่นการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่

รองรับอตุสาหกรรม 4.0

เรือ่ง

    -(รา่ง) แนวทางและมาตรการ

- 0

- 0

1 update 

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ลการศกึษาและ

รับฟังความคดิเห็นของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

1

    -จัดสมัมนา ครัง้

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0 รวมทัง้มาตรการ

ขับเคลือ่นการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่รองรับ

อตุสาหกรรม 4.0

1

    -แนวทางและมาตรการ เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การสมัภาษณ์เชงิลกึ 50

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) ครัง้ที ่1 เพือ่หาขอ้สรปุส าหรับตัวชีว้ัดใน

การศกึษาโครงสรา้งแรงงาน

ราย

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่1 สถานประกอบการใน 10 

อตุสาหกรรมเป้าหมาย อตุสาหกรรมละ 5 กจิการ

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) ครัง้ที ่2 เพือ่คัดเลอืกอตุสาหกรรมเป้าหมาย

5

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่2 ผูท้รงคณุวฒุิ ราย

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) ครัง้ที ่3 เพือ่เลอืกปัจจัยทีส่ง่เสรมิ

ความส าเร็จในการวางแผนเพือ่พัฒนาแรงงานใหส้อด

รับกบัอตุสาหกรรม 4.0

5

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่3 ผูท้รงคณุวฒุิ ราย

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) ครัง้ที ่4 เพือ่หาความตอ้งการแรงงานและ

การผลติแรงงานมาวเิคราะหค์วามตอ้งการใน 5 ปี 

ขา้งหนา้

10

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่4 ผูท้รงคณุวฒุิ ราย

กจิกรรมยอ่ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) ครัง้ที ่5 เพือ่ยนืยันแนวทางการพัฒนา

แรงงานของไทยเพือ่รองรับอตุสาหกรรม 4.0

10

    -สมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ที ่5 ผูท้รงคณุวฒุิ ราย

- 0

- 0

- 0

50 61 122

5 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 

ในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการปรับเปลีย่นภาคอตุสาหกรรมไทยสูก่าร

เป็นผูน้ าในอตุสาหกรรม 4.0 (Smart Industry 

Transformation and Competency to 4.0)

13,482,000 11,459,700 8,089,200 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การพัฒนาศกัยภาพ

ผูป้ระกอบการ 4.0

7

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืก

วทิยากรทีป่รกึษา

คน

    -คดัเลอืกวทิยากรทีป่รกึษา ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืก

ผูป้ระกอบการ เพือ่เป็นองคก์รตน้แบบ

1

    -คดัเลอืกผูป้ระกอบการเพือ่เป็นองคก์ร

ตน้แบบ

องคก์ร

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการประเมนิระดบั

ความพรอ้ม และสมรรถนะขององคก์รตน้แบบ

32 ขอ้เสนอแนะ

    -ประเมนิระดบัความพรอ้ม และสมรรถนะ

ขององคก์รตน้แบบ

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการพัฒนา

ศกัยภาพทีเ่หมาะสมกับบรบิทของแตล่ะ

องคก์ร (I4.0 Transformation Action Plan)

1

    -จัดท าแผนการพัฒนาศกัยภาพที่

เหมาะสมกับบรบิทของแตล่ะองคก์ร (I4.0 

Transformation Action Plan)

แผนปฏบิตักิาร

32 29 90.63

1 2 200

7 7 100

1 1 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย องคก์รตน้แบบด าเนนิการ

ปรับปรงุ ตามแนวทางทีไ่ดรั้บจากผูเ้ชีย่วชาญ

 และทีป่รกึษา

1

    -องคก์รตน้แบบด าเนนิการปรับปรงุ ตาม

แนวทางทีไ่ดรั้บจากผูเ้ชีย่วชาญ และทีป่รกึษา

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร

เพือ่ใหค้วามรู ้และสรา้งความตระหนัก

เกีย่วกับแนวคดิอตุสาหกรรม 4.0 (3 ครัง้ ครัง้

ละ 50 คน)

150

    -ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารเพือ่ให ้

ความรู ้และสรา้งความตระหนักเกีย่วกับ

แนวคดิอตุสาหกรรม 4.0 (3 ครัง้ ครัง้ละ 50 

คน)

คน

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาและปรับปรงุ

หลกัสตูร การประเมนิระดบัความพรอ้มและ

สมรรถนะขององคก์รเทยีบเคยีงกับ

อตุสาหกรรม 4.0

1

    -พัฒนาและปรับปรงุหลกัสตูร การประเมนิ

ระดบัความพรอ้มและสมรรถนะขององคก์ร

เทยีบเคยีงกับอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0

 Check-Up Training Curriculum)

หลกัสตูร

กจิกรรมยอ่ย การถา่ยทอดองคค์วามรูใ้น

การประเมนิระดบัความพรอ้มและสมรรถนะ

ขององคก์รเทยีบเคยีงกับอตุสาหกรรม 4.0 

(Industry 4.0 Check-Up) ใหก้ับ วทิยากรที่

ปรกึษาของไทย

7

    -ถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นการประเมนิระดบั

ความพรอ้มและสมรรถนะขององคก์ร

เทยีบเคยีงกับอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0

 Check-Up) ใหก้ับ วทิยากรทีป่รกึษาของไทย

คน

1 1 100

- 0

- 0

150 150 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผ

น
ผล

รอ้ย

ละ
แผน ผลเบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท ากรอบแนวทางการ

ยกระดบัองคก์รสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 (Case 

Study Industry 4.0 Guideline)

1

    -จัดท ากรอบแนวทางการยกระดบัองคก์รสู่

อตุสาหกรรม 4.0 (Case Study Industry 4.0 

Guideline)

ชดุ

กจิกรรมหลกั การสรา้งแนวทางการเรยีนรู ้

อตุสาหกรรม 4.0

9

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาหลกัสตูรความเป็นเลศิ

 ดา้น Lean และอตุสาหกรรม 4.0

หลกัสตูร

    -พัฒนาหลกัสตูรความเป็นเลศิ ดา้น Lean 

และอตุสาหกรรม 4.0

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธ ์เพือ่รับ

สมัคร ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

4

    -ประชาสมัพันธ ์เพือ่รับสมัคร ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ

ชอ่งทาง

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาผูเ้ชีย่วชาญ ทีป่รกึษา 50

    -พัฒนาผูเ้ชีย่วชาญ ทีป่รกึษา คน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าเกณฑ ์ระบบประเมนิ 

เพือ่ข ึน้ทะเบยีน

1

    -จัดท าเกณฑ ์ระบบประเมนิ เพือ่ข ึน้

ทะเบยีน

เกณฑ/์ระบบ

กจิกรรมยอ่ย ขึน้ทะเบยีนในระบบ

ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ

30

    -ขึน้ทะเบยีนในระบบฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ คน/ระบบ

1 1 100

- 0

4 4 100

- 0

- 0

9 9 100



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
รอ้ย

ละ

โครงการเพิม่ผลติภาพอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะอยา่งยัง่ยนื

10,000,000 8,500,000 6,000,000 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การสมัมนาเปิดโครงการฯ 100

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาเปิดโครงการฯ คน

    -สมัมนาเปิดโครงการฯ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั รับสมัคร–คัดกรองผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ

15

กจิกรรมยอ่ย รับสมัคร–คัดกรองผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ

ราย

    -รับสมัคร–คัดกรองผูเ้ขา้รว่มโครงการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั พัฒนา IoT Platform และ 

Module

3

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

    -ออกแบบ IoT Module โมดลู

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบระบบ IoT Platform 3

    -ออกแบบระบบ IoT Platform แพลตฟอรม์

กจิกรรมยอ่ย การทดสอบการท างานระหวา่ง

 Module และ Platform

3

    -การทดสอบการท างานระหวา่ง Module 

และ Platform

ระบบ

- update 

- update 

3 4 133.33

3 3 100

100 104 104

15 25 166.67

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั การพัฒนาผลติภัณฑไ์ฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิสใ์หเ้ป็นผลติภัณฑ์

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ (Smart electronics)

7 7 8 114.29

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและประเมนิคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการพัฒนาผลติภัณฑอ์จัฉรยิะ

จ านวน 15 ใหเ้หลอื 7 ราย

ราย

    -ส ารวจและประเมนิคัดเลอืกผูป้ระกอบการ

พัฒนาผลติภัณฑอ์จัฉรยิะจ านวน 15 ใหเ้หลอื

 7 ราย

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาการพัฒนา

ผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ (รายละ 20

 man-day)

7

    -ใหค้ าปรกึษาการพัฒนาผลติภัณฑ์

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ (รายละ 20 mandays)

ผลติภัณฑ์

กจิกรรมยอ่ย ตดิตัง้ผลติภัณฑต์น้แบบ 7

    -ตดิตัง้ผลติภัณฑต์น้แบบ ผลติภัณฑ/์กระบวนการ

กจิกรรมยอ่ย อบรมผูป้ระกอบการ 30 คน 1 

ครัง้ 3 วนั

30

    -อบรมผูป้ระกอบการ 30 คน 1 ครัง้ 3 วนั คน

กจิกรรมหลกั การพัฒนาศักยภาพ

ผูป้ระกอบการ

25

กจิกรรมยอ่ย การอบรมการประยกุตใ์ช ้

Module และ Platform ที ่1

คน

    -อบรมการประยกุตใ์ช ้Module และ 

Platform ที ่1

กจิกรรมยอ่ย การอบรมการประยกุตใ์ช ้

Module และ Platform ที ่2

25

    -อบรมการประยกุตใ์ช ้Module และ 

Platform ที ่2

คน

กจิกรรมยอ่ย การอบรมการประยกุตใ์ช ้

Module และ Platform ที ่3

25

    -อบรมการประยกุตใ์ช ้Module และ 

Platform ที ่3

คน

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย หลักการการพัฒนา Smart 

Electronics

25

    -อบรมหลักการการพัฒนา Smart 

Electronics

คน

กจิกรรมหลกั การสมัมนาปิดโครงการ 100

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาปิดโครงการ คน

    -สมัมนาปิดโครงการ

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี :                          2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :                                           ยทุธศาสตรท์ ี ่1 : การเสรมิสรา้งศกัยภาพของอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเขม้แข็ง

2) พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงูท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดับอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดย

น ามาตรฐาน ผลติภาพและนวัตกรรมเป็น

เครือ่งมอืในการเพิม่ขดีความสามารถนักรบ

อตุสาหกรรมพันธุใ์หม่

7,546,500 6,414,525 4,527,900 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท าหลักสตูรเพือ่พัฒนา

นักรบอตุสาหกรรมอาหาร 5 ระดับ

5

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหลักสตูรเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มสูก่ารเป็นนักรบอตุสาหกรรม

อาหารในแตล่ะระดับ

หลักสตูร

    -จัดท าหลักสตูรเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่

การเป็นนักรบอตุสาหกรรมอาหารในแตล่ะ

ระดับ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุพจิารณาความเห็น

เกีย่วกบัหลักสตูร

5

    -จัดประชมุพจิารณาความเห็นเกีย่วกบั

หลักสตูร

ครัง้

กจิกรรมหลกั ส ารวจความตอ้งการ

นวตักรรมอาหารของกลุม่ผูป้ระกอบการ

เป้าหมาย และความตอ้งการของตลาดโลก

4 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย เผยแพร่สกูป๊ขา่วรายงาน

พเิศษเกีย่วกบัความส าคัญของอาหาร

นวตักรรม

ครัง้

    -เผยแพร่สกูป๊ขา่วรายงานพเิศษเกีย่วกบั

ความส าคัญของอาหารนวตักรรม

3 3 100

5 5 100

5 5 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รับสมคัร ประเมนิ และ

คัดเลอืกสถานประกอบการใหค้ าปรกึษาเชงิ

ลกึ

25

    -รับสมคัร ประเมนิ และคัดเลอืกสถาน

ประกอบการใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ

โรงงาน

กจิกรรมหลกั ใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรมใหก้บัผูป้ระกอบการ

25

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจขอ้มลูเชงิลกึเพือ่ทวน

สอบศักยภาพเทยีบกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

เครือ่งมอืประเมนิศักยภาพทีจั่ดท าขึน้

Mandays 

    -ส ารวจขอ้มลูเชงิลกึเพือ่ทวนสอบศักยภาพ

เทยีบกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเครือ่งมอืประเมนิ

ศักยภาพทีจั่ดท าขึน้

กจิกรรมยอ่ย ลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาแนะน า

เชงิลกึในประเด็นทีเ่ป็นชอ่งวา่งของการ

พัฒนา

200

    -ลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึใน

ประเด็นทีเ่ป็นชอ่งวา่งของการพัฒนา

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ลงพืน้ทีเ่พือ่สรุป จัดท า

รายงานผลการด าเนนิงาน และแผนงานการ

พัฒนา

25

    -ลงพืน้ทีเ่พือ่สรุป จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงาน และแผนงานการพัฒนา

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร

หลักสตูรนักรบอตุสาหกรรมอาหารแก่

บคุลากรของสถานประกอบการ

75

    -จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารหลักสตูรนักรบ

อตุสาหกรรมอาหารแกบ่คุลากรของสถาน

ประกอบการ

คน

- 0

75 75 100

25 49 196

110 63 57.27

25 25 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั สรา้งเครอืขา่ยอจัฉรยิะ

นวตักรรมอาหาร 4.0 เพือ่ร่วมกนัสรา้งความ

เขม้แข็งแกอ่ตุสาหกรรมอาหาร และสรา้ง

ธรุกจิแนวใหม ่ผา่นกจิกรรมตา่งๆ

30

กจิกรรมยอ่ย อบรมกระตุน้ผูป้ระกอบการ

พันธุ ์ใหมเ่พือ่ใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ย 

นักรบอตุสาหกรรมอาหาร 4.0

คน

    -อบรมกระตุน้ผูป้ระกอบการพันธุ์ ใหม่

เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ย นักรบ

อตุสาหกรรมอาหาร 4.0

กจิกรรมยอ่ย กจิกรรมเชือ่มโยงเครอืขา่ย 4

    -กจิกรรมเชือ่มโยงเครอืขา่ย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาแลกเปลีย่น/

ยกระดับองคค์วามรู ้ตลอดจนสรา้งความ

เชือ่มโยงระหวา่งกลุม่อตุสาหกรรมภายใน

และระหวา่งกลุม่อตุสาหกรรม

200

    -จัดสมัมนาแลกเปลีย่น/ยกระดับองค์

ความรู ้ตลอดจนสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่ง

กลุม่อตุสาหกรรมภายในและระหวา่งกลุม่

อตุสาหกรรม

คน

กจิกรรมยอ่ย จัดท า Application เครอืขา่ย

นักรบอตุสาหกรรมอาหาร

1

    -จัดท า Application เครอืขา่ยนักรบ

อตุสาหกรรมอาหาร

Application 

กจิกรรมหลกั รายงานผลการด าเนนิงาน 3

กจิกรรมยอ่ย รายงานผลการด าเนนิงาน ครัง้

    -รายงานผลการด าเนนิงาน

2 2 100

200 201 100.5

- update 

30 0

- 0



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

โครงการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามเป็น

โรงงานอัจฉรยิะเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติตาม

แนวทางอตุสาหกรรม 4.0 (Smart Factory)

9,748,000 8,285,800 5,848,800 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท าคูม่อืพัฒนาโรงงาน

อตุสาหกรรมสูค่วามเป็น Smart Factory (1 คูม่อื 

500 เลม่)

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา Frame Work ของ

ตา่งประเทศ เพือ่เป็นกรอบในการอา้งองิความ

เป็น 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) พรอ้มค าแนะน าและแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหา

1

    -จัดท าแบบประเมนิศักยภาพตนเองของสถาน

ประกอบการ (Self - Assessment to Industry 4.0)

 พรอ้มค าแนะน าและแนวทางในการแกไ้ขปัญห

แบบ

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรคู่ม่อื พรอ้มซอฟตแ์วร์

ประมวลผลการประเมนิตนเอง

500 ขอ้เสนอแนะ

    -เผยแพรคู่ม่อืพรอ้มซอฟตแ์วรป์ระมวลผลการ

ประเมนิตนเอง

เลม่

- update 

1 1 100

1 1 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย Upload คูม่อืลง Website เพือ่ให ้

โรงงานทีส่นใจท าการประเมนิตนเอง 

(Online/Offline)

1 - update 

    -Upload คูม่อืลง Website เพือ่ใหโ้รงงานที่

สนใจท าการประเมนิตนเอง (Online/Offline)

คูม่อื

กจิกรรมหลกั ยกระดับความสามารถของสถาน

ประกอบการสูค่วามเป็น Smart Factory (20 

กจิการ ๆ ละ 30 Mandays)

5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ ครัง้

    -ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสถานประกอบการ โดย

การประเมนิความพรอ้มและระดับการเป็น Smart 

Factory

20

    -คัดเลอืกสถานประกอบการ โดยการประเมนิ

ความพรอ้มและระดับการเป็น Smart Factory

กจิการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงานราย

กจิการ และวนิจิฉัย (1 Manday ตอ่กจิการ)

20

    -จัดท าแผนการด าเนนิงานรายกจิการ และ

วนิจิฉัย (1 Manday ตอ่กจิการ)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ (28 

Mandays ตอ่กจิการ)

560

    -ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ (28 Mandays ตอ่

กจิการ)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลและสรปุรายงาน (1 

Manday ตอ่กจิการ)

20

    -ตดิตามผลและสรปุรายงาน (1 Manday ตอ่

กจิการ)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสถานประกอบการเพือ่

เป็น Demo line

1

    -คัดเลอืกสถานประกอบการเพือ่เป็น Demo line กจิการ

- update 

350 259 74

- 0

20 22 110

20 22 110

5 44 880



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาเรยีนรู ้

สถานประกอบการทีเ่ป็น Demo line

1

    -เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาเรยีนรูส้ถาน

ประกอบการทีเ่ป็น Demo line

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สรปุการด าเนนิงาน 20

    -สรปุการด าเนนิงาน กจิการ

กจิกรรมหลกั พัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมให ้

เป็นโรงงานตน้แบบ Industry 4.0

3 2 44 2,200.00

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ ครัง้

    -ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสถานประกอบการ 1

    -คัดเลอืกสถานประกอบการ กจิการ

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ เพือ่

พัฒนาสถานประกอบการสูค่วามเป็นโรงงาน

อตุสาหกรรมตน้แบบดา้นการปฏริปูอตุสาหกรรม

ครัง้ที ่4 (10 Mandays)

10

    -ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ เพือ่พัฒนาสถาน

ประกอบการสูค่วามเป็นโรงงานอตุสาหกรรม

ตน้แบบดา้นการปฏริปูอตุสาหกรรมครัง้ที ่4 (10 

Mandays)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 1

    -สรปุผลการด าเนนิงาน กจิการ

กจิกรรมยอ่ย เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาเรยีนรู ้

โรงงานอตุสาหกรรมตน้แบบดา้นการปฏริปู

อตุสาหกรรมครัง้ที ่4

1

    -เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาเรยีนรูโ้รงงาน

อตุสาหกรรมตน้แบบดา้นการปฏริปูอตุสาหกรรม

ครัง้ที ่4

ครัง้

- 0

- 0

- 0

- update 

- update 

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกบั Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0 

(100 คน)

5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ ครัง้

    -ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมยกระดับบคุลากร 100

    -ฝึกอบรมยกระดับบคุลากร คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 10

    -สรปุผลการด าเนนิงาน ครัง้

กจิกรรมหลกั สรา้งทีป่รกึษาดา้นการพัฒนา

โรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ป็น Smart Factory (30 

คน)

5 5 44 880

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ ครัง้

    -ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมยกระดับทีป่รกึษาใหม้ ี

ความรูค้วามเชีย่วชาญ

30

    -ฝึกอบรมยกระดับทีป่รกึษาใหม้ ีความรูค้วาม

เชีย่วชาญ

คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 3

    -สรปุผลการด าเนนิงาน ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรูเ้กีย่วกบั Smart Factory และอตุสาหกรรม 

4.0 (4 ครัง้ ๆ ละ 30 คน)

4

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรูเ้กีย่วกบั Smart Factory และอตุสาหกรรม 

4.0 (4 ครัง้ ๆ ละ 30 คน)

ครัง้

    -จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบั 

Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0 (4 ครัง้ ๆ ละ

 30 คน)

3 2 66.67

20 20 100

2 2 100

60 40 66.67

6 4 66.67

5 44 880



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู 

ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการตอ่ยอดเพิม่ผลติภาพในภาคอตุสาหกรรมดว้ยเครอืขา่ยดจิทัิล (Digital Networking 

in Manufacturing)

8,919,200 7,581,320 5,351,520 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ระบปุระเภทผลติภัณฑใ์นกลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยการ

ประชมุพจิารณาก าหนดกลุม่ผลติภัณฑอ์าหารเป้าหมายเพือ่คดัเลอืกเขา้รว่ม

โครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย ระบปุระเภทผลติภัณฑใ์นกลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยการ

ประชมุพจิารณาก าหนดกลุม่ผลติภัณฑอ์าหารเป้าหมายเพือ่คดัเลอืกเขา้รว่ม

โครงการ

ครัง้

    -ระบปุระเภทผลติภัณฑใ์นกลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธแ์ละรับสมัครโรงงานทีเ่ป็นผูผ้ลติผลติภัณฑแ์ปรรปู

อาหารเป้าหมาย

30

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธแ์ละรับสมัครโรงงานทีเ่ป็นผูผ้ลติผลติภัณฑแ์ปรรปู

อาหารเป้าหมาย

โรงงาน

    -ประชาสมัพันธแ์ละรับสมัครโรงงานทีเ่ป็นผูผ้ลติผลติภัณฑแ์ปรรปูอาหาร

เป้าหมาย

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ส ารวจความตอ้งการเทคโนโลยภีายในโรงงาน (จ านวน 30 โรงงาน)

 เพือ่จัดท าฐานขอ้มลูความตอ้งการเทคโนโลยใีนกลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

1 1 1 100

1 1 100

30 34 113.33

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจความตอ้งการเทคโนโลยภีายในโรงงาน (จ านวน 30 โรงงาน)

 เพือ่จัดท าฐานขอ้มลูความตอ้งการเทคโนโลยใีนกลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

ฐานขอ้มลู

    -ส ารวจความตอ้งการเทคโนโลยภีายในโรงงาน (จ านวน 30 โรงงาน) เพือ่จัดท า

ฐานขอ้มลูความตอ้งการเทคโนโลยใีนกลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

กจิกรรมหลกั คดัเลอืกโรงงานทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มในการปรับเปลีย่น

เทคโนโลยี

10

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกโรงงานทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มในการปรับเปลีย่น

เทคโนโลยี

โรงงาน

    -คดัเลอืกโรงงานทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มในการปรับเปลีย่นเทคโนโลยี

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครผูพั้ฒนา เทคโนโลย ีIoT เพือ่คดัเลอืก

เขา้รว่มโครงการ

40

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครผูพั้ฒนา เทคโนโลย ีIoT เพือ่คดัเลอืก

เขา้รว่มโครงการ

ราย

    -ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT เพือ่คดัเลอืกเขา้รว่ม

โครงการ

กจิกรรมหลกั จัดหรอืแบง่ประเภทเทคโนโลยขีองผูพั้ฒนาเทคโนโลยี IoT และ

การจับคู(่Matching) ระหวา่งเทคโนโลยขีองผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT 40 ราย กับ

โรงงานทีไ่ดรั้บคดัเลอืก 10 โรงงาน

1 1 2 200

กจิกรรมยอ่ย จัดหรอืแบง่ประเภทเทคโนโลยขีองผูพั้ฒนาเทคโนโลยี IoT และ

การจับคู(่Matching) ระหวา่งเทคโนโลยขีองผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT 40 ราย กับ

โรงงานทีไ่ดรั้บคดัเลอืก 10 โรงงาน

ครัง้

    -จัดหรอืแบง่ประเภทเทคโนโลยขีองผูพั้ฒนาเทคโนโลยี IoT และการจับคู่

(Matching) ระหวา่งเทคโนโลยขีองผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT 40 ราย กับโรงงานที่

ไดรั้บคดัเลอืก 10 โรงงาน

กจิกรรมหลกั พัฒนานวตักรรม ผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT ใหส้ามารถน า

เทคโนโลยไีปใชง้านกับเครือ่งจักรและระบบภายในโรงงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ (10 

โรงงานๆ ละ 3 ครัง้)

10

กจิกรรมยอ่ย การส ารวจความพรอ้ม (Inspect) การเชือ่มตอ่เทคโนโลยภีายใน

โรงงาน

ครัง้

    -ส ารวจความพรอ้ม (Inspect) การเชือ่มตอ่เทคโนโลยภีายในโรงงาน

กจิกรรมยอ่ย การทดสอบ (Testing) เทคโนโลย ีIoT กับการท างานของเครือ่งจักร

 ภายในโรงงาน

10

    -ทดสอบ (Testing) เทคโนโลย ีIoT กับการท างานของเครือ่งจักรภายในโรงงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การทดสอบผา่นแบบจ าลองเหตกุารณ์การท างานเครือ่งจักร (Visual

 Testing) ภายในโรงงาน

10 10 11 110

10 11 110

- 0

10 25 250

40 40 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -ทดสอบผา่นแบบจ าลองเหตกุารณ์การท างานเครือ่งจักร (Visual Testing) 

ภายในโรงงาน

ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดท าฐานขอ้มลูของผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT โดยแบง่ตามหมวด/

ลกัษณะการใชง้านของ IoT หลงัจากผูพั้ฒนาฯ ไดร้ว่มพัฒนานวตักรรมตน้แบบ 

กับทางโรงงานทีผ่า่นการคดัเลอืก

1 - 0

กจิกรรมยอ่ย จัดท าฐานขอ้มลูของผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT โดยแบง่ตามหมวด/

ลกัษณะการใชง้านของ IoT หลงัจากผูพั้ฒนาฯ ไดร้ว่มพัฒนานวตักรรมตน้แบบ 

กับทางโรงงานทีผ่า่นการคดัเลอืก

ฐานขอ้มลู

    -จัดท าฐานขอ้มลูของผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT โดยแบง่ตามหมวด/ลกัษณะการ

ใชง้านของ IoT หลงัจากผูพั้ฒนาฯ ไดร้ว่มพัฒนานวตักรรมตน้แบบกับทางโรงงาน

ทีผ่า่นการคดัเลอืก

กจิกรรมหลกั จัดท าหรอืพัฒนาเว็บไซต ์ส าหรับผูท้ีม่คีวามตอ้งการคน้หาผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT บนระบบดจิทัิล และพัฒนาระบบเว็บไซตก์ารเขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย

ทีต่อ้งการใชง้านเทคโนโลย ีIoT (Technology 4.0 Matching) พรอ้มการใชง้าน

ระบบ 2 ภาษา (TH/EN)

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหรอืพัฒนาเว็บไซต ์ส าหรับผูท้ีม่คีวามตอ้งการคน้หาผูพั้ฒนา

เทคโนโลย ีIoT บนระบบดจิทัิล และพัฒนาระบบเว็บไซตก์ารเขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย

ทีต่อ้งการใชง้านเทคโนโลย ีIoT (Technology 4.0 Matching) พรอ้มการใชง้าน

ระบบ 2 ภาษา (TH/EN)

ระบบ

    -จัดท าหรอืพัฒนาเว็บไซต ์ส าหรับผูท้ีม่คีวามตอ้งการคน้หาผูพั้ฒนาเทคโนโลย ี

IoT บนระบบดจิทัิล

กจิกรรมหลกั จัดประชมุสรปุการตดัสนิเทคโนโลยสี าหรับโรงงานทีเ่ขา้รว่มและ

สมัมนาแนะน าเทคโนโลยแีละเครอืขา่ยผูพั้ฒนาเทคโนโลยี IoT ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

50

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุสรปุการตดัสนิเทคโนโลยสี าหรับโรงงานทีเ่ขา้รว่มและ

สมัมนาแนะน าเทคโนโลยแีละเครอืขา่ยผูพั้ฒนาเทคโนโลยี IoT ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

คน

    -จัดประชมุสรปุการตดัสนิเทคโนโลยสี าหรับโรงงานทีเ่ขา้รว่มและสมัมนาแนะน า

เทคโนโลยแีละเครอืขา่ยผูพั้ฒนาเทคโนโลย ีIoT ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

กจิกรรมหลกั จัดท ากรณีศกึษาในรปูแบบเอกสาร ซดี ีเพือ่ใชเ้ผยแพรผ่ลงาน

การพัฒนาเทคโนโลยใีหแ้กโ่รงงานทีเ่ขา้รว่ม และผูท้ีส่นใจอืน่ๆ

30

กจิกรรมยอ่ย จัดท ากรณีศกึษาในรปูแบบเอกสาร ซดี ีเพือ่ใชเ้ผยแพรผ่ลงาน

การพัฒนาเทคโนโลยใีหแ้กโ่รงงานทีเ่ขา้รว่ม และผูท้ีส่นใจอืน่ๆ

เลม่

    -จัดท ากรณีศกึษาในรปูแบบเอกสาร ซดี ีเพือ่ใชเ้ผยแพรผ่ลงานการพัฒนา

เทคโนโลยใีหแ้กโ่รงงานทีเ่ขา้รว่ม และผูท้ีส่นใจอืน่ๆ

กจิกรรมหลกั Roadshow หาวสิาหกจิในภมูภิาคเขา้รว่มเครอืขา่ย (โดยจะมกีาร

ประชาสมัพันธเ์ชญิชวนเขา้รว่มสมัมนา 4 ครัง้)

40

กจิกรรมยอ่ย Roadshow หาวสิาหกจิในภมูภิาคเขา้รว่มเครอืขา่ย (โดยจะมกีาร

ประชาสมัพันธเ์ชญิชวนเขา้รว่มสมัมนา 4 ครัง้)

คน

- 0

50 0

- 0

10 11 110

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -Roadshow หาวสิาหกจิในภมูภิาคเขา้รว่มเครอืขา่ย

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 3. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

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 5,950,000 4,200,000 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัคร 6

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัคร ครัง้

    -ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัคร ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม 230

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม คน

    -คัดเลอืกผูเ้ขา้รับการอบรม ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั อรมและทดสอบ ระดับ 1 100

กจิกรรมยอ่ย อบรมและทดสอบ ระดับ 1 คน

    -อบรมและทดสอบ ระดับ 1

กจิกรรมหลกั อบรมและทดสอบ ระดับ 2 40

กจิกรรมยอ่ย อบรมและทดสอบ ระดับ 2 คน

    -อบรมและทดสอบระดับ 2

กจิกรรมหลกั อบรมและทดสอบ ระดับ 3 40

กจิกรรมยอ่ย อบรมและทดสอบ ระดับ 3 คน

    -อบรมและทอดสอบระดับ 3

40 20 50

60 71 118.33

40 31 77.5

6 6 100

200 214 107

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั อบรมและทดสอบ ระดับ 

Trainer

20

กจิกรรมยอ่ย อบรมและทดสอบ ระดับ 

Trainer

คน

    -อบรมและทดสอบระดับ Trainer

กจิกรรมหลกั จัดท าหลักสตูร (หลักสตูร

หุน่ยนตใ์นอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ

หลักสตูรระบบอัตโนมัตใินอตุสาหกรรมยาน

ยนต)์

2

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหลักสตูร (หลักสตูร

หุน่ยนตใ์นอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ

หลักสตูรระบบอัตโนมัตใินอตุสาหกรรมยาน

ยนต)์

หลักสตูร

    -จัดท าหลักสตูร

กจิกรรมหลกั อบรมหลักสตูรหุน่ยนตใ์น

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละหลักสตูรระบบ

อัตโนมัตใินอตุสาหกรรมยานยนต์

30

กจิกรรมยอ่ย อบรมหลักสตูรหุน่ยนตใ์น

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละหลักสตูรระบบ

อัตโนมัตใินอตุสาหกรรมยานยนต์

คน

    -อบรมหลักสตูรหุน่ยนตใ์นอตุสาหกรรม

ยานยนตแ์ละหลักสตูรระบบอัตโนมัตใิน

อตุสาหกรรมยานยนต์

2 0

- 0

- 0



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
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

5,536,400 4,705,940 3,321,840 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั รายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบัการ

ด าเนนิงานโครงการ

1 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบัการ

ด าเนนิงานโครงการ

ฉบบั

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบัการ

ด าเนนิงานโครงการ

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู 

(หลักสตูร 60 ชั่วโมง)

100 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู 

(หลักสตูร 60 ชั่วโมง)

คน

    -ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู (หลักสตูร 60 

ชั่วโมง)

กจิกรรมหลกั สมัมนาบคุลากรอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส์

300

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาบคุลากรอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส์

คน

    -สมัมนาบคุลากรอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(หลักสตูร 24 ชั่วโมง)

1000 1000 1076 107.6

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรม 

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(หลักสตูร 24 ชั่วโมง)

คน

300 313 104.33

1 1 100

100 107 107

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส ์(หลักสตูร 24 ชั่วโมง)

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับวทิยากร 

4.0 (หลักสตูร 60 ชั่วโมง

100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับ วทิยากร 

4.0 (หลักสตูร 60 ชั่วโมง)

คน

    -ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับ วทิยากร 4.0 (หลักสตูร

 60 ชั่วโมง)

100 105 105



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :  ยทุธศาสตรท์ ี ่1 : การเสรมิสรา้งศกัยภาพของอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเขม้แข็ง

2) พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงูท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ  

การบรหิารจดัการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

โครงการยกระดับผลติภาพแรงงาน 4.0 สาขา

อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

6,857,000 5,828,450 4,114,200 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง 2

กจิกรรมยอ่ย ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ครัง้

    -ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั เผยแพรก่ารด าเนนิการจัด

งานยังกลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร 

คดัเลอืก

10

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรก่ารด าเนนิการจัด

งานยังกลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร 

คดัเลอืก

ครัง้

    -เผยแพรก่ารด าเนนิการจัดงานยัง

กลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร คดัเลอืก

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดบัหัวหนา้งาน

200

กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดบัหัวหนา้งาน

คน

    -จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากรระดบัหัวหนา้งาน

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดบัผูบ้รหิาร

100

กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดบัผูบ้รหิาร

คน

    -จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากรระดบัผูบ้รหิาร

200 202 101

60 60 100

2 2 100

10 12 120

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย
รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้ 200

กจิกรรมยอ่ย เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้ คน

    -เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้

กจิกรรมหลกั ตดิตามและประเมนิผลการ

ฝึกอบรม

200

กจิกรรมยอ่ย หลกัสตูรหัวหนา้งาน คน

    -หลกัสตูรหัวหนา้งาน

กจิกรรมยอ่ย หลกัสตูรผูบ้รหิาร 100

    -หลกัสตูรผูบ้รหิาร คน

40 38 95

200 203 101.5

150 156 104



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :                                        ยทุธศาสตรท์ ี ่1 : การเสรมิสรา้งศกัยภาพของอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเขม้แข็ง

                                                          2) พัฒนาผูป้ระกอบการและบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงูทัง้ดา้นทักษะการผลติ การบรหิารจัดการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการยกระดับผลติภาพแรงงาน 4.0 สาขา

อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร

6,857,000 5,828,450 4,114,200 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง 2

กจิกรรมยอ่ย ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ครัง้

    -ประชมุทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั เผยแพรก่ารด าเนนิการจัด

งานยังกลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร 

คดัเลอืก

10

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรก่ารด าเนนิการจัด

งานยังกลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร 

คดัเลอืก

ครัง้

    -เผยแพรก่ารด าเนนิการจัดงานยัง

กลุม่เป้าหมายตา่งๆ และรับสมัคร คดัเลอืก

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดบัหัวหนา้งาน

200

กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดบัหัวหนา้งาน

คน

    -จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากรระดบัหัวหนา้งาน

กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดบัผูบ้รหิาร

100

กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากร

ระดบัผูบ้รหิาร

คน

    -จัดฝึกอบรมกลุม่บคุลากรระดบัผูบ้รหิาร

200 202 101

60 60 100

2 2 100

10 12 120

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้ 200

กจิกรรมยอ่ย เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้ คน

    -เยีย่มชมสรา้งการเรยีนรู ้

กจิกรรมหลกั ตดิตามและประเมนิผลการ

ฝึกอบรม

200

กจิกรรมยอ่ย หลกัสตูรหัวหนา้งาน คน

    -หลกัสตูรหัวหนา้งาน

กจิกรรมยอ่ย หลกัสตูรผูบ้รหิาร 100

    -หลกัสตูรผูบ้รหิาร คน

40 38 95

200 203 101.5

150 156 104



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
รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันดว้ย

การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทาง

สากลและพัฒนาเครอืขา่ยนวตักรรม

ภาคอตุสาหกรรม

5,000,000 4,250,000 3,000,000 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธ ์และจัดสมัมนา

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสรา้งนวตักรรม

อยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากลใหแ้ก่

บคุลากรของสถานประกอบการ 1 ครัง้

200

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธ ์และจัดสมัมนา

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสรา้งนวตักรรม

อยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากลใหแ้ก่

บคุลากรของสถานประกอบการ 1 ครัง้

คน

    -1. ประชาสมัพันธ ์และจัดสมัมนาใหค้วามรู ้

เกีย่วกบักระบวนการสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็น

ระบบตามแนวทางสากลใหแ้กบ่คุลากรของ

สถานประกอบการ 1 ครัง้

ปัญหา-อปุสรรค

200 228 114

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล
รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิาร การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ

ตามแนวทางสากล

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิาร การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ

ตามแนวทางสากล

หลักสตูร

    -พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตาม

แนวทางสากล

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ยกระดับสถานประกอบการ

ดว้ยการสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตาม

แนวทางสากล

25 25 26 104

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธ ์รับสมัคร และ

คัดเลอืกสถานประกอบการ เขา้รว่มโครงการ

แหง่

    -ประชาสมัพันธ ์รับสมัคร และคัดเลอืก

สถานประกอบการ เขา้รว่มโครงการ

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ใหแ้ก่

บคุลากรของสถานประกอบการ 25 แหง่

25

    -ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ใหแ้กบ่คุลากร

ของสถานประกอบการ 25 แหง่

แหง่

กจิกรรมยอ่ย ทวนสอบ (Verify) จ านวน 2 

ครัง้ ครัง้ละ 2 Mandays ตอ่แหง่

25

    -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 4 2 50

25 20 80

5 update 

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล
รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

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

กจิกรรมยอ่ย ประสานความรว่มมอืในการ

พัฒนา แนวคดินวตักรรมทีน่ าไปสูเ่ชงิ

พาณชิย ์โดยการจับคูร่ะหวา่งผูป้ระกอบการ/

นักวจัิย/หน่วยงานสนับสนุนงานวจัิย (10 

Mandays)

โครงการ

    -ประสานความรว่มมอืในการพัฒนา 

แนวคดินวตักรรมทีน่ าไปสูเ่ชงิพาณชิย ์โดย

การจับคูร่ะหวา่งผูป้ระกอบการ/นักวจัิย/

หน่วยงานสนับสนุนงานวจัิย (10 Mandays)

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

(Workshop) (30 คน 2 วนั)

1

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

(Workshop) (30 คน 2 วนั)

ครัง้

    -ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร (Workshop) (30 

คน 2 วนั)

กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต์ 1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต์ เว็บไซต์

    -พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต์

- update 

- update 

4 2 50

2 4 200



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล
รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรผ่ลการ

ด าเนนิงาน และกจิกรรมเครอืขา่ยนวตักรรม

ภาคอตุสาหกรรม 1 ครัง้

200

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรผ่ลการ

ด าเนนิงาน และกจิกรรมเครอืขา่ยนวตักรรม

ภาคอตุสาหกรรม 1 ครัง้

คน

    -จัดสมัมนาเผยแพรผ่ลการด าเนนิงาน และ

กจิกรรมเครอืขา่ยนวตักรรมภาคอตุสาหกรรม 

1 ครัง้

- 0



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
รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

ดว้ยการตลาดและประชาสมัพันธเ์ชงิรกุ

1,600,000 1,360,000 1,360,000 85 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดเตรยีมขอ้มลูดา้นการ

ขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษราย

พืน้ที ่SEZ จ านวน 10 พืน้ที่

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

    -ขอ้มลูการขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษรายพืน้ที ่จ านวน 10 พืน้ที่

กจิกรรมหลกั ผลติและเผยแพร่

ประชาสมัพันธเ์รือ่งเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษผา่นสือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในพืน้ทีส่ว่นกลาง

และในพืน้ที ่SEZ รวมทัง้ส ิน้ 11 พืน้ที ่

(เป้าหมายรวมท่ัวประเทศ 500 คน)

0 5 5 100 ขอ้เสนอแนะ

0 10 10 100

0 50 50 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2561 - มถินุายน 2562 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล
รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- จัดสมัภาษณ์/

สนทนาและเผยแพรข่อ้มลู/ขา่วในรายการ

วทิย ุ: เขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล/ ระบบ 

FM จ านวน 9 ครัง้

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- ผลติสปอตวทิย ุ30 

วนิาท ี(ภาษาไทย) จ านวน 3 สปอต

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- เผยแพรส่ปอต : 

เครอืขา่ยท่ัวประเทศ/ ชว่งขา่วตน้ชั่วโมง 

จ านวน 9 ครัง้

    -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

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

0 50 50 100

0 3 3 100

0 5 5 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล
รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สือ่วทิย ุ- เผยแพรส่ปอต : 

เขตตา่งจังหวดั/ ระบบ AM (10 พืน้ที ่x 9 

ครัง้/พืน้ที)่ จ านวน 90 ครัง้

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ

กจิกรรมยอ่ย สือ่โทรทัศน ์- ผลติสือ่

โฆษณาทางโทรทัศน ์(สปอตท่ัวไปลักษณะ

บรรยายประกอบภาพ) จ านวน 1 ครัง้

    -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

    -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

    -นักลงทนุ/ผูป้ระกอบการเป้าหมายและ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ทีส่ว่นกลางและใน

พืน้ที ่SEZ ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน รับรูข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง ผา่นการประชาสมัพันธเ์รือ่ง SEZ 

ในสือ่ตา่ง ๆ
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล
รอ้ย

ละ
แผน

ผล

เบกิจา่ย

รอ้ย

ละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สือ่ออนไลน ์- เผยแพร่

ขอ้มลู/ขา่วผา่นสือ่ออนไลน ์จ านวน 9 ครัง้

    -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

0 - 0

    -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

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสรปุผลการ

ด าเนนิงานดา้นการตลาดและประชาสมัพันธ ์

จ านวน 100 ชดุ

    -จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงานดา้น

การตลาดและประชาสมัพันธ ์จ านวน 100 ชดุ

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนนิงานดา้นการตลาดและประชาสมัพันธ์

 ทัง้ในพืน้ทีส่ว่นกลางและในพืน้ที ่SEZ 

จ านวน 11 พืน้ที่

    -ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน

ดา้นการตลาดและประชาสมัพันธ ์ทัง้ในพืน้ที่

สว่นกลางและในพืน้ที ่SEZ จ านวน 11 พืน้ที่

0 - 0

0 0 0

0 7 7 100


