
 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน 

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

 

 



แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงานยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 38.7537

1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม

 4.0

38.7537

1.1  - งบลงทุน 2.6000

1.2  - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาศูนยว์เิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึอุตสาหกรรม 25.8191

1.2.1 โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้มลูเชงิลึกอตุสาหกรรมชวีภาพ 1.0000 กร.2

1.2.2 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ขอ้มลูเชงิลึกอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั 1.0191 กร.1

1.2.3 โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 1.9000 กร.1

1.2.4 โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้มลูเชงิลึกอตุสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1.0000 กร.1

1.2.5 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอจัฉริยะอตุสาหกรรมอาหาร 1.9000 กร.2

1.2.6 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ขอ้มลูเชงิลึกส าหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 1.9000 กร.1

1.2.7 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ขอ้มลูเชงิลึกอตุสาหกรรมพลาสติก 1.9000 กร.1

1.2.8 โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มลูอจัฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอตุสาหกรรม 

(productitvity)

1.9000 กม.(กพข)

1.2.9 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ขอ้มลูเชงิลึกส าหรับอตุสาหกรรมวัสดุอปุกรณ์ทางการแพทย์ 1.9000 กร.1

1.2.10 โครงการสร้างระบบขอ้มลูและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจดัการและการเตือนภัย 1.9000 กม.(กพข)

1.2.11 โครงการศูนย์สารสนเทศอจัฉริยะอตุสาหกรรมแฟชั่น (อตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้า 

อญัมณีและเคร่ืองประดับ)

1.9000 กร.2

1.2.12 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลึกอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไมย้างพารา 1.9000 กร.2

1.2.13 โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลึกอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1.9000 กร.2

1.2.14 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ขอ้มลูเชงิลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 1.9000 กร.1

1.2.15 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ขอ้มลูเชงิลึกอตุสาหกรรมเหล็กและโลหการ 1.9000 กร.1

1.3 โครงการศึกษาศักยภาพช้ินสว่นยานยนต์ไทย เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลติในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 3.7450 กร.1

1.4 โครงการพัฒนาและสง่เสริมนวตักรรมบรรจภัุณฑ์สมัยใหม่เพ่ือลดการสญูเสยีสนิค้าเกษตรและอาหารแปรรูป 4.2550 กร.2

1.5 โครงการจดัท าดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (Purchasing Managers Index: PMI) 2.3346 กส.

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 120.9977

2 โครงการยกระดับผลติภาพเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 85.0556 กม. (กขอ.)

2.1 โครงการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อตุสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry) 11.1169

2.2 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการน ากากของเสียอตุสาหกรรมกลับมาใช้

ประโยชน์

9.3265

2.3 โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชงิเทคนิคเพื่อรองรับอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) 8.9700

2.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics) 8.4355

2.5 โครงการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอจัฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทาง

อตุสาหกรรม 4.0

7.7015

2.6 โครงการยกระดับอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยน ามาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมอืในการเพิ่มขดี

ความสามารถนักรบอตุสาหกรรมพันธ์ุใหม่

6.0193

2.7 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขาอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics) 5.5364

2.8 โครงการพัฒนาบุคลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 4.8130

2.9 โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์สู่อตุสาหกรรมอากาศยาน 4.7673

3 โครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเขา้สู่อตุสาหกรรมพลาสติกชวีภาพในยุค 4.0 ด้วย

ระบบ IoT (Internet of Things)

4.6500



3.1 โครงการเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากลและพัฒนา

เครือขา่ยนวัตกรรมภาคอตุสาหกรรม

2.1513

3.2 โครงการเตรียมความพร้อมอตุสาหกรรมอาหารสู่อตุสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานใน

กระบวนการผลิต

4.1950

3.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอจัฉริยะ สาขา

อตุสาหกรรมไฟฟ้าอจัฉริยะ

4.1719

3.4 โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอตุสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพ

การผลิตชิ้นส่วน

3.2010

3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 35.9421

3.1 โครงการพัฒนาระบบการจดัการฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ

ภาคอตุสาหกรรม

11.4595 กส.

3.2 โครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจดัการแบตเตอร่ีใชง้านแล้วส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 9.1680 กร.1

3.3 โครงการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 7.1414 กม. (กงป.)

3.4 โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างมลูค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกจิไทยด้วยหุ่นยนต์

 ระบบอตัโนมติั และดิจทิัล

4.1797 กร.1

3.5 โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอตุสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมสู่

อตุสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 2)

3.9935 กว.

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.1195

4 โครงการจดัทาแผนการตลาดและประชาสมัพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2.1195 กม. (กนย.)



โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้าง

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท)

1 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1.0191         
2 โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 1.9000         
3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  1.0000         
4 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1.9000         
5 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก  1.9000         
6 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  1.9000         
7 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 1.9000         
8 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ 1.9000         
9 โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 3.7450         

10 โครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการแบตเตอร่ีใช้งานแล้วสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 9.1680         
11 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 7.1414         
12 โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัต ิและดิจิทัล 4.1797         
13 โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะท่ี 2) 3.9935         



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานให้

เป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ

 การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ
ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันา

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและ

เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การสง่เสรมิและพฒันา

อตุสาหกรรมใหเ้ป็นมติรกบัสงัคมและ

 5. สง่เสรมิภาคอตุสาหกรรมใหม้กีาร

พฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติที่

เป็นมติรกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะ

องคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท 

จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันา

เครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่

ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด
 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ทีป่รกึษาสง่รายงานขัน้ตน้ (Inception 

report) ประกอบดว้ย

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ชวีภาพ ปี พ.ศ. 2563

1,000,000 250,000 250,000 25



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

1. ความคบืหนา้การจัดประชมุหารอืผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้ง เพือ่ก าหนดโครงสรา้งและ

องคป์ระกอบหลักทีส่ าคญัของระบบ Bio 

Innovation Linkage ใหส้ามารถพัฒนา

ระบบทีม่คีวามสอดคลอ้งและครอบคลมุ
2. ความคบืหนา้การจัดท าระบบการขอ

การรับรองผลติภัณฑช์วีภาพและการขึน้

ทะเบยีนผลติภัณฑ ์Bio Label

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบ Bio 

Innovation Linkage

1 3. ความคบืหนา้การออกแบบตรา

สญัลักษณ์ Bio Label ส าหรับผลติภัณฑ์

ชวีภาพของไทย (น าเสนอ 5 รูปแบบ)

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุหารอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

 เพือ่ก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบหลักที่

ส าคัญของระบบ Bio Innovation Linkage ให ้

สามารถพัฒนาระบบทีม่คีวามสอดคลอ้งและ

ครอบคลมุการใชง้านทกุรปูแบบ

ครัง้ 4. ขัน้ตอน/วธิกีารออกแบบและพัฒนา

ระบบ Bio Innovation Linkage ของ

อตุสาหกรรมชวีภาพ เพือ่ใชใ้นการจัดเก็บ

 เชือ่มโยง และน าเสนอขอ้มลูทีส่ามารถ

เขา้ถงึไดง้า่ยดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและพัฒนาระบบ Bio 

Innovation Linkage ของอตุสาหกรรมชวีภาพ 

เพือ่ใชใ้นการจัดเก็บ เชือ่มโยง และน าเสนอ

ขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยดว้ยระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

1 ปัญหา-อปุสรรค

    -วัดจากจ านวน ระบบใหม่

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและรวบรวมขอ้มลู

งานวจัิยดา้นชวีภาพในสว่นกลางและสว่น

ภมูภิาค รวมถงึขอ้มลูส าคัญดา้นเทคโนโลยี

การผลติในอตุสาหกรรมชวีภาพ โดยครอบคลมุ

 3 กลุม่ผลติภัณฑเ์ป้าหมาย ไดแ้ก ่พลาสตกิ

ชวีภาพ (Bioplastics) เคมชีวีภาพ 

(Biochemicals) และชวีเภสชัภัณฑ ์

(Biopharmaceuticals)

1

    -วัดจากจ านวน ฐานขอ้มลู

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ชวีภาพ ปี พ.ศ. 2563

1,000,000 250,000 250,000 25

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั การสรา้งกลไกการรับรอง

ผลติภัณฑช์วีภาพของไทย

1 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าระบบการขอการรับรอง

ผลติภัณฑช์วีภาพและการขึน้ทะเบยีน

ผลติภัณฑ ์Bio Label

ระบบ

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบตราสญัลักษณ์ Bio 

Label ส าหรับผลติภัณฑช์วีภาพของไทย

1

    -วัดจากจ านวน แบบ

กจิกรรมหลกั อบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการ 1

กจิกรรมยอ่ย อบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการ

 เกีย่วกบัมาตรการทางภาษีของภาครัฐในการ

สง่เสรมิผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้อง

ทางชวีภาพและขัน้ตอนการขอรับการรับรอง 

Bio Label

ครัง้

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรแ่ละ

ประชาสมัพันธ์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรแ่ละ

ประชาสมัพันธโ์ครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิ

ลกึอตุสาหกรรมชวีภาพ

ครัง้

    -วัดจากจ านวน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ 1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของ

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ชวีภาพ

ครัง้

    -วัดจากจ านวน

1,000,000 250,000 250,000 25

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยั

สนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการ

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ(อยูร่ะหวา่ง

กระบวนการจัดท าสญัญาจา้ง คาดวา่แลว้เสร็จภายใน

เดอืน เม.ย.)

1,019,100 0 0 0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันา

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและ

เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต ์(อยูร่ะหวา่ง

กระบวนการจัดท าสญัญาจา้ง คาดวา่แลว้เสร็จภายใน

เดอืน เม.ย. 2563)

1,900,000 0 0 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยั

สนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการ

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมซอ่มบ ารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน 

(อยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดท าสญัญาจา้ง คาดวา่แลว้

เสร็จภายในเดอืน เม.ย.)

1,000,000 0 0 0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 

เดอืน ท ัง้ปี



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันา

อตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม

 และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้น

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืน

ภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะอตุสาหกรรม

อาหาร ปีงบประมาณ 2563
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาฐานขอ้มลูศนูยส์ารสนเทศ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ มรีปูแบบการใหบ้รกิารทีส่รา้ง

ความสะดวกตอ่ผูรั้บบรกิารเพือ่รองรับแนวโนม้

เทคโนโลยดีจิทัิล

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุรปูแบบการน าเสนอ ให ้

เขา้ถงึไดง้า่ย สอดคลอ้งกบัเนื้อหา รายงาน 

และขอ้มลู

    -ปรับปรงุฐาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเชงิลกึดา้น

อตุสาหกรรมอาหาร

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์สง่ออก

อาหารไทยรายเดอืน

    -รายงาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย รายงานแนวโนม้การสง่ออกและ

สญัญาณเตอืนภัยอตุสาหกรรมอาหาร รายเดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 

เดอืน ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

1,900,000 665,000 665,000 35

1 - 0

7 1 2 200

7 1 2 200



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 

เดอืน ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Situation Report)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย เทรนดส์นิคา้อาหารในตลาดโลก 

(World Food Market Trends)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานพยากรณ์สง่ออกอาหาร

ไทย รายไตรมาส

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารในประเทศ 

(Thailand Food Market Report)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารโลก (World

 Food Market Report)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย ขา่วนวตักรรม (Innovation 

Corner)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย สรปุสาระส าคัญกฎระเบยีบ

มาตรฐานอาหาร

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานการเตอืนภัยดา้นความ

ปลอดภัยอาหารและมาตรการการคา้ (Early 

Warning)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย ขา่วการปรับปรงุกฎหมายและ

มาตรฐานอาหารของประเทศคูค่า้ (World Food

 Law & Regulation News)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม

รายพืน้ที่

    -รายงาน

1,900,000 665,000 665,000 35

7 1 2 200

3 1 1 100

6 1 1 100

3 1 1 100

7 1 1 100

7 1 1 100

14 2 2 100

28 4 4 100

2 - 0

28 4 4 100

1 - 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 

เดอืน ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Update)

    -รายงาน

กจิกรรมหลกั พัฒนาฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Food Directory 

(เพิม่รายชือ่ผูป้ระกอบการใหม ่จ านวน 300 ราย)

    -ผูป้ระกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Sector Databank 

(ฐานขอ้มลู Thailand Food Industry Profile)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Sector Databank 

(ฐานขอ้มลู Thailand Food Sector Info)

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Industry Overview 

(ฐานขอ้มลู Industry Overview)

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Market Intelligence 

(ฐานขอ้มลูสว่นแบง่ตลาดอาหารภายในประเทศ 

(By Brand or By Company))

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Market Intelligence 

(ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหารของประเทศคูค่า้

และคูแ่ขง่ (Global Food Industry Profile))

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Law & Regulations

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Technology

    -ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั Site visit ตดิตามสถานการณ์

อตุสาหกรรมรายสาขา

1,900,000 665,000 665,000 35

14 2 2 100

300 - 0

2 - 0

4 1 1 100

1 - 0

7 1 1 100

2 - 0

1 - 0

1 - 0

4 - 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 

เดอืน ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย Site visit ตดิตามสถานการณ์

อตุสาหกรรมรายสาขา

    -Site visit

กจิกรรมหลกั จัดประชมุรว่มกบัผูป้ระกอบการ

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุรว่มกบัผูป้ระกอบการ

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น

    -การประชมุ

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ์

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ์

    -รายงาน

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขันแกผู่ป้ระกอบการ

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขันแกผู่ป้ระกอบการ

    -เรือ่ง

กจิกรรมหลกั ตดิตามประเมนิผล

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามประเมนิผล

    -รายงาน

กจิกรรมหลกั จัดสง่รายงานผลการด าเนนิงาน

กจิกรรมยอ่ย จัดสง่รายงานผลการด าเนนิงาน

    -รายงาน

1,900,000 665,000 665,000 35

4 - 0

1 - 0

1 - 0

1 - 0

2 - 0

12 1 1 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันา

อตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม

 และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้น

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืน

ภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 

เดอืน ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(อยูร่ะหวา่ง

กระบวนการจัดท าสญัญาจา้ง คาดวา่จะแลว้เสร็จ

ภายในเดอืน เม.ย. 2563)

1,900,000 0 0 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุให้

เอ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม 

และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยั

ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 

เดอืน ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมพลาสตกิ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

1,900,000 0 0 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันา

อตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม

 และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยั

ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู

อัจฉรยิะ ดา้นการเพิม่ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม 

(Productivity)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด
 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การพัฒนา/ปรับปรงุ/ตอ่ยอด 

โครงสรา้งของระบบและขอ้มลู

4

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัยใน

สว่นประกอบเดมิ (Existing Modules) 

ประกอบดว้ยการปรับปรงุขอ้มลูในสว่น 

Productivity Measurement ใหเ้ป็นปัจจบัุน 

โดยใชข้อ้มลูปีลา่สดุ ทีม่กีารเผยแพร ่จ านวน 4 

ฐานขอ้มลู ไดแ้ก ่1) ขอ้มลูความสามารถในการ

แขง่ขันของประเทศในสว่น ทีเ่กีย่วกบัผลติภาพ 

จาก IMD World Competitiveness Yearbook 

(WCY) 2) ขอ้มลูดัชนีผลติภาพของกลุม่

ประเทศอาเซยีน จาก APO Productivity 

Databook

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

1,900,000 0 0 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

3) ขอ้มลูผลติภาพรายสาขาอตุสาหกรรม 

(Industrial Productivity) โดยใชข้อ้มลูจาก

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาต ิและส านักงานสถติแิหง่ชาติ

มาท าการประมวลผล และ 4) ขอ้มลูผลติภาพใน

ระดับธรุกจิ (Business Productivity) โดยใช ้

ขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย ์(Listed Company) จาก

ตลาดหลักทรัพย ์แหง่ประเทศไทย มาท าการ

ประมวลผล

ฐาน

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย การรวบรวมขอ้มลูโครงการ

สนับสนุนภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่

เกีย่วขอ้งกบัการปรับปรงุผลติภาพของ

ผูป้ระกอบการ (Support Projects) เพือ่น ามา

จัดท าฐานขอ้มลูโครงการทีม่ปีระโยชน์ตอ่การ

พัฒนาองคก์รในดา้นตา่ง ๆ โดยจัดเป็นหมวดหมู่

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการสบืคน้

1 ปัญหา-อปุสรรค

    -ฐานขอ้มลู ระบบ

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุระบบฐานขอ้มลูที่

ปรกึษาเฉพาะดา้น (Specialized Consultant) 

เป็นการรวบรวมขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในดา้นตา่ง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 เพิม่เตมิ รวมทัง้

การปรับปรงุฐานขอ้มลูทีป่รกึษาเฉพาะดา้น 

(Specialized Consultant) ใหเ้ป็นปัจจบัุน

1 ขอ้เสนอแนะ

    -ฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุรปูแบบการน าเสนอ

เว็บไซต ์(User Interface) ใหม้คีวามน่าสนใจ 

และสามารถเขา้ถงึขอ้มลู บทวเิคราะหต์า่ง ๆ 

รวมทัง้เขา้ถงึบรกิารตา่ง ๆ (Services) ไดง้า่ยขึน้

1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

1,900,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั การเพิม่เตมิองคค์วามรู ้ 2

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ากรณีศกึษาองคก์รทีม่ี

แนวทางการปฏบัิตทิีด่เีกีย่วกบัการเพิม่ ผลติภาพ

 (Productivity in Practices) เพือ่ให ้

ผูป้ระกอบการและหน่วยงานของรัฐใชเ้ป็น

แนวทางในการเพิม่ผลติภาพได ้จ านวน 2 

กรณีศกึษา

เรือ่ง

    -จ านวนกรณีศกึษา

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะห/์วจัิย

สถานการณ์ดา้นผลติภาพ (Productivity 

Outlook) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการและหน่วยงาน

ภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งรับรูแ้นวโนม้ของสถานการณ์ที่

เกีย่วกบั ผลติภาพในแงม่มุตา่ง ๆ และสามารถ

น าไปใชใ้นการวางแผนยกระดับผลติภาพของ

สถานประกอบการและประเทศตอ่ไป โดยจะมี

การจัดท าบทวเิคราะหจ์ านวน 2 เรือ่ง ในรปูแบบ

อนิโฟกราฟิก

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะห/์งานวจัิย/

สถานการณ์เกีย่วกบัอตุสาหกรรม 4.0 (Industry

 4.0 Knowledge) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการและ

หน่วยงานภาครัฐทราบถงึแนวโนม้หรอื

สถานการณ์ของภาคอตุสาหกรรมในการ

ปรับเปลีย่นไปสูก่ารเป็นอตุสาหกรรม 4.0 และ

เตรยีมพรอ้มรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

รวมทัง้หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

อตุสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ โดยจะมี

การจัดท า บทวเิคราะหจ์ านวน 2 เรือ่ง ใน

รปูแบบอนิโฟกราฟิก

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

1,900,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ารายงานการศกึษาแนว

ทางการเพิม่ผลติภาพอตุสาหกรรม โดยเป็น

การศกึษาเกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นผลติภาพ

ของประเทศไทยในชว่งทีผ่า่นมา เพือ่วเิคราะห์

ถงึสถานะระดับผลติภาพ แนวโนม้และทศิ

ทางดา้นผลติภาพของประเทศ รวมถงึการ

รวบรวมความคดิเห็นจากผูม้สีว่นได ้สว่นเสยี 

(Stakeholders) เพือ่หาแนวทางการขับเคลือ่น

ผลติภาพของประเทศในอนาคต

1

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบการสบืคน้ขอ้มลู

ผูใ้หบ้รกิาร (Service Providers)

1

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารใน

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 ทัง้

ดา้นซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์เพือ่ให ้

ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการยกระดับองคก์รตนเอง

สามารถสบืคน้ขอ้มลู เขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูไดง้า่ย

ขึน้

ฐาน

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธแ์ละจัดอบรม

ศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะ 

ดา้นการเพิม่ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม 

(Productivity Intelligence Unit)

10000

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธศ์นูย์

สารสนเทศฯ ในรปูแบบดจิทัิลจะมกีารจัดท า

จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์(E-newsletter) 

และจัดสง่ใหแ้กผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยมเีป้าหมาย

ไมต่ า่กวา่ 10,000 ฉบับ

ฉบับ

    -จ านวนจดหมายขา่ว

1,900,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การรวบรวมขอ้คดิเห็นการใชง้าน

ศนูยส์ารสนเทศฯ ดว้ยการสอบถามความคดิเห็น

จากผูท้ีเ่ขา้มาใชร้ะบบ โดยจะด าเนนิการทัง้ใน

รปูแบบการส ารวจออนไลน์ และสอบถามจากผู ้

ทดลอง ใชง้านในกจิกรรมประชาสมัพันธ์

ผา่นบธูนทิรรศการ เพือ่น าขอ้คดิเห็นทีไ่ดม้า

ปรับปรงุและพัฒนาการใหบ้รกิารศนูยส์ารสนเทศ

ฯ ทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมการใชง้านศนูย์

สารสนเทศฯ เพือ่แนะน าการใชง้านใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีข่องกระทรวงอตุสาหกรรมตลอดจนผู ้

มสีว่นเกีย่วขอ้งสามารถใชร้ะบบฐานขอ้มลูให ้

เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยจะจัดอบรม 1 ครัง้ มี

ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 20 คน

1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การรายงานผลประเมนิความพงึ

พอใจของผูใ้ชง้านศนูยส์ารสนเทศฯ โดย

ผูใ้ชง้านสามารถประเมนิความพงึพอใจไดโ้ดย

เขา้ในสว่น Feedback เพือ่ใหผู้เ้ขา้ใชง้านระบบ

สามารถประเมนิความพงึพอใจในประเด็นตา่ง ๆ 

ไดทั้นท ีรวมถงึการใหข้อ้เสนอแนะในการใช ้

งานดว้ย โดยทีป่รกึษาจะท าการรวบรวมและ

รายงานผลประเมนิความพงึพอใจ จ านวน 2 ครัง้

2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธผ์า่นบธูนทิรรศ

การในกจิกรรมสมัมนาหรอืหลักสตูรฝึกอบรม

ตา่ง ๆ จ านวน 3 ครัง้

3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

1,900,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันา

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1,900,000 0 0 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันา

อตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสรา้งระบบขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการและการเตอืนภัย
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด

 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั มรีะบบการแจง้เตอืนภัย (Warning

 System) ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

1

กจิกรรมยอ่ย มรีะบบการแจง้เตอืนภัย (Warning

 System) ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

ระบบ

    -ระบบเตอืนภัย ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั มฐีานขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละ

ฐานขอ้มลูมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

5

กจิกรรมยอ่ย มฐีานขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละ

ฐานขอ้มลูมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

ฐาน

    -ฐานขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั มกีารปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอื

ทบทวนการน าเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต์

1 - 0

แผน/ผล 6 เดอืน

1,900,000 0 0 0

- 0

- 0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย มกีารปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอื

ทบทวนการน าเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต์

ครัง้

    -ปรับปรงุเว็ปไซต์

กจิกรรมหลกั มกีารศกึษาแนวทางปฏบัิตดิา้น

มาตรฐานระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้

เชงิเทคนคิ (Best Practices)

1

กจิกรรมยอ่ย มกีารศกึษาแนวทางปฏบัิตดิา้น

มาตรฐานระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้

เชงิเทคนคิ (Best Practices)

เรือ่ง

    -ฺBฺest Practice

กจิกรรมหลกั มกีารจัดท าบทวเิคราะหด์า้น

มาตรฐานระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้

เชงิเทคนคิ

27

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดท าบทวเิคราะหด์า้น

มาตรฐานระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้

เชงิเทคนคิ

เรือ่ง

    -บทวเิคราะห์

กจิกรรมหลกั มกีารจัดท าการศกึษาเชงิลกึดา้น

มาตรฐานระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้

เชงิเทคนคิ

1

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดท าการศกึษาเชงิลกึดา้น

มาตรฐานระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้

เชงิเทคนคิ

เรือ่ง

    -การศกึษาเชงิลกึ

กจิกรรมหลกั มกีารจัดสมัมนาวชิาการเพือ่

เผยแพรค่วามรู ้

3

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดสมัมนาวชิาการเพือ่

เผยแพรค่วามรู ้

ครัง้

    -จัดสมัมนา

- 0

7 0

- 0

- 0

- 0

1,900,000 0 0 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั มกีารเผยแพรข่า่วสารและองค์

ความรูด้า้นมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

8

กจิกรรมยอ่ย มกีารเผยแพรข่า่วสารและองค์

ความรูด้า้นมาตรฐานระบบการจัดการและ

กฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิ

ครัง้

    -จดหมายขา่ว

กจิกรรมหลกั มรีายงานการประเมนิผลความพงึ

พอใจของผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารของ

โครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย มรีายงานการประเมนิผลความพงึ

พอใจของผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารของ

โครงการ

แบบประเมนิ

    -ผลประเมนิ

- 0

2 0

1,900,000 0 0 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยั

สนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการ

พฒันาอตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะอตุสาหกรรมแฟชัน่ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ

รองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 การวางแผนการ

ด าเนนิงาน

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการด าเนนิงาน พรอ้ม

รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ

    -ขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 ปรับปรงุฐานขอ้มลู

ดา้นอตุสาหกรรมแฟชั่นใหอ้ยูใ่นรปู

อเิล็กทรอนกิส ์(การพัฒนาและปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูใหทั้นสมัย)

กจิกรรมยอ่ย 2) ฐานขอ้มลูสถติสิง่ออก-น าเขา้

 (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่ง

หนังและรองเทา้ อญัมณีและครือ่งประดับ)

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืน

1,900,000 0 0 0

1 - 0

18 - 0



    -ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 3) ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนัง

และรองเทา้ อญัมณีและครือ่งประดับ)

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 4) ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ 

การลงทนุ (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

เครือ่งหนังและรองเทา้ และอญัมณีและ

เครือ่งประดับ)

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 5) ฐานขอ้มลู Thailand 

Industrial Profile ไดแ้ก ่Textile & Garment, 

Leather & Shoes, Gems & Jewelry

    -เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 6) ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

และเครือ่งหนังและรองเทา้ และอญัมณีและ

เครือ่งประดับ)

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 7) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

ประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 8) ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 9) ฐานขอ้มลูเตอืนภัยส าหรับ

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1) ฐานขอ้มลูโรงงาน

อตุสาหกรรม (อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ อญัมณี

และครือ่งประดับ)

    -ขอ้มลู

1,900,000 0 0 0

18 - 0

18 - 0

18 - 0

2 - 0

14 - 0

6 - 0

6 - 0

6 - 0

6 - 0



กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 ปรับปรงุฐานขอ้มลู

ดา้นอตุสาหกรรมแฟชั่นใหอ้ยูใ่นรปู

อเิล็กทรอนกิส ์(การตดิตามความเคลือ่นไหว

อตุสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม)

กจิกรรมยอ่ย 1) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

แฟชั่น

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2) ฐานขอ้มลู Fashion Link

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 3) ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชั่น

    -ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 วเิคราะหข์อ้มลู 

และจัดท ารายงาน บทวเิคราะหห์รอืบทความ

กจิกรรมยอ่ย 1) รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอ

ไทย ปี 2562/2563

    -ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2) รายงานสถานการณ์ความ

เคลือ่นไหวตา่ง ๆ ของอตุสาหกรรมแฟชั่น

ภาพรวม และรายอตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้และเครือ่งหนัง และอญั

มณีและเครือ่งประดับ (Fashion Outlook)

    -ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 3) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมแฟชั่นผา่นเว็บไซต์

สถาบันฯ

    -ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 4) ขอ้มลูแนวโนม้อตุสาหกรรม

สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่รายไตรมาสผา่นสือ่

ประเภทตา่ง ๆ (Economic Forecast)

    -ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 5) ขอ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรม

แฟชั่นในรปูแบบ E-Newsletter

    -ฉบับ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่4 การเผยแพรแ่ละ

ประชาสมัพันธข์อ้มลู

1,900,000 0 0 0

1 - 0

6 - 0

6 - 0

1 - 0

2 - 0

180 - 0

2 - 0

6 - 0

2 - 0



กจิกรรมยอ่ย ประชมุ/สมัมนาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขันผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมแฟชั่น (ครัง้)

    -ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประชมุ/สมัมนาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขันผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมแฟชั่น (จ านวนคน)

    -คน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่5 การตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการ

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการ

    -ครัง้

1,900,000 0 0 0

0

1 - 0

2 - 0

50 - 



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยั

สนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการ

พฒันาอตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน/

ท ัง้ปี ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา ปี 

พ.ศ. 2563

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

8 ตรวจรับงานงวดที ่1 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 

2563

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

เดอืน

    -ใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ตดิตามขา่วสารความ

เคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมยางและไม ้

ยางพารา

240

กจิกรรมยอ่ย สรปุขา่วเศรษฐกจิ ขา่ว

    -วดัจากจ านวน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารความ

เคลือ่นไหวในดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมยางและไมย้างพารา

64

    -วดัจากจ านวน ขา่ว

8 10 125

1,900,000 665,000 665,000 35

1 1 100

30 40 133.33

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 6 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืน



ตวัชีว้ดัเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน/

ท ัง้ปี ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 6 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั การประมวลผลและวเิคราะห์

ขอ้มลู

8

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

รายเดอืน

ฉบับ

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

รายไตรมาส

3

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

รายปี

1

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าผลการเตอืนภัย

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างภาพรวม

8

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าบทวเิคราะหเ์ชงิลกึที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและ

ไมย้างพารา

1

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่น

ขอ้คดิเห็นกบัผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดับสงู

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่น

ขอ้คดิเห็นกบัผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดับสงู

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

- 0

1 1 100

- 0

1 1 100

- 0

1 1 100

1,900,000 665,000 665,000 35



ตวัชีว้ดัเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน/

ท ัง้ปี ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 6 เดอืน
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ 1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์และน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น

ประโยชน์ไปปรับปรงุเว็บไซต์

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

- 0

- 0

1,900,000 665,000 665,000 35



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันา

อตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและ

เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั วางแผนการด าเนนิงาน และ

รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมูทัิง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลู วางแผน เตรยีมการ

ด าเนนิงาน

ครัง้

    -วางเแผนการด าเนนิงาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลูเดมิ 8

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุ/เพิม่เตมิฐานขอ้มลู

อตุสาหกรรม บรรจภัุณฑ์

ครัง้

    -ปรับปรงุฐานขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานการศกึษา 

วเิคราะห ์วจัิย

2

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑร์ายไตรมาส 2 ฉบับ

ฉบับ

    -รายงานสภาวะรายไตรมาส

1 1 100

1 1 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

1,900,000 0 0 0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑร์ายเดอืน 8 ฉบับ

8

    -รายงานสภาวะรายเดอืน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑร์ายปี 1 ฉบับ

1

    -รายงานสภาวะรายปี ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑภ์าพรวม 8 ฉบับ

8

    -ผลการเตอืนภัย ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑพ์ลาสตกิ 8 ฉบับ

8

    -ผลการเตอืนภัย ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานบทวเิคราะหเ์ชงิลกึใน

หัวขอ้หรอืประเด็นทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์จ านวน 1 ฉบับ

1

    -บทวเิคราะหเ์ชงิลกึ ฉบับ

กจิกรรมหลกั ตดิตาม จัดท าขอ้มลู และสรปุ

ขา่วสารความเคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑอ์ยา่ง

สม า่เสมอ

240

กจิกรรมยอ่ย สรปุขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ขา่ว

    -ขา่วความเคลือ่นไหว

กจิกรรมหลกั จัดหาฐานขอ้มลูของทัง้ในและ

ตา่งประเทศทีเ่ก็บขอ้มลูเกีย่วกบัอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑเ์พือ่น ามาประกอบการปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูในดา้นตา่ง ๆ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดหาฐานขอ้มลูของไทยและ

ตา่งประเทศทีเ่ก็บขอ้มลูเกีย่วกบัอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑ์

ฐานขอ้มลู

    -พัฒนาฐานขอ้มลู

30 30 100

- 0

1 1 100

- 0

- 0

1 1 100

1 1 100

1,900,000 0 0 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย บ ารงุรักษาฐานขอ้มลูตา่ง ๆ และ

เพิม่ประสทิธภิาพการสบืคน้ ขอ้มลู ใหส้ามารถ

ท างานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง

8

    -บ ารงรัุกษาฐานขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุเว็บไซต ์บ ารงุรักษา

ฐานขอ้มลู และเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน

สบืคน้ขอ้มลู

1

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุเว็บไซตใ์หส้ามารถ

สบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ครัง้

    -ปรับปรงุเว็บไซต์

กจิกรรมยอ่ย บ ารงุรักษาฐานขอ้มลู ให ้

สามารถท างานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง

8

    -บ ารงรัุกษาฐานขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมหลกั เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบั IU 

กลางของส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

1

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบั IU กลาง

ของส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ครัง้

    -เชือ่มโยงขอ้มลู

กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น 

Packaging Industry Expert Panel จ านวน 1 

ครัง้

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น 

Packaging Industry Expert Panel

ครัง้

    -ประชมุกลุม่ยอ่ย

- 0

1 1 100

1 1 100

1 1 100

- 0

1,900,000 0 0 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเพือ่ประชาสมัพันธ์

เว็บไซตใ์หเ้ป็นทีรู่จั้ก

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่ประชาสมัพันธ์

เว็บไซตใ์หเ้ป็นทีรู่จั้ก เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์จาก

การใชง้านจรงิของหน่วยงาน กลุม่เป้าหมาย 

และบคุคลท่ัวไป

ครัง้

    -สมัมนาประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจของ

ผูใ้ชง้านเว็บไซตแ์ละน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น

ประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรงุเว็บไซตอ์ยา่ง

ตอ่เนื่อง

2

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของ

ผูใ้ชง้านเว็บไซตแ์ละน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น

ประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรงุเว็บไซต์

ครัง้

    -ความพงึพอใจ

- 0

- 0

1,900,000 0 0 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยั

สนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการ

พฒันาอตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลู

เชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่

ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

1,900,000 0 0 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ

ใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันา

อตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและ

เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมเหล็กและโลหการ (อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ)

1,900,000 0 0 0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการศกึษาศักยภาพชิน้สว่นยานยนตไ์ทย เพือ่

เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-Curve) (อยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดท าสญัญาจา้ง 

คาดวา่แลว้เสร็จภายในเดอืน เม.ย.)

3,678,000 0 0 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยั

และพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั ใน

การพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาและสง่เสรมินวตักรรมบรรจภัุณฑ์

สมัยใหมเ่พือ่ลดการสญูเสยีสนิคา้เกษตรและอาหารแปร

รปู

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาแนวทาง รวบรวมขอ้มลู 

วางแผน เตรยีมการด าเนนิงานตลอดโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาแนวทาง รวบรวมขอ้มลู 

วางแผน เตรยีมการด าเนนิงานตลอดโครงการ

ขอ้มลู

    -ขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูสถานภาพ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์เปรยีบเทยีบกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรปู

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูสถานภาพ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์เปรยีบเทยีบกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรปู

ขอ้มลู

    -ขอ้มลู

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

4,255,000 0 0 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดท าเกณฑแ์ละประชมุคัดเลอืก

สนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู เป้าหมาย 3 กลุม่

3 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าเกณฑแ์ละประชมุคัดเลอืก

สนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู เป้าหมาย 3 กลุม่

เกณฑ/์ระบบ

    -เกณฑก์ารคัดเลอืกสนิคา้เป้าหมาย 3 กลุม่
    -เกณฑก์ารคัดเลอืก 0 - 0

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหศ์ักยภาพในการ

ผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรมและแนวโนม้

ความตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรปู 3 กลุม่เป้าหมาย

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหศ์ักยภาพในการ

ผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรมและแนวโนม้

ความตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรปู 3 กลุม่เป้าหมาย

ขอ้มลู

    -ขอ้มลูวเิคราะหศ์ักยภาพในการผลติ

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้

ในการผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรม และ

แนวโนม้ความตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหมใ่น

อนาคต ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู 

เปรยีบเทยีบกบับรรจภัุณฑใ์นปัจจบัุน 3 

กลุม่เป้าหมาย

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้

ในการผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรม และ

แนวโนม้ความตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหมใ่น

อนาคตส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู 

เปรยีบเทยีบกบับรรจภัุณฑใ์นปัจจบัุน 3 

กลุม่เป้าหมาย

ขอ้มลู

    -วเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการผลติ

4,255,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ศกึษาการพัฒนาและสง่เสรมิ

นวตักรรมบรรจภัุณฑส์มัยใหมส่ าหรับสนิคา้เกษตร

และอาหารแปรรปูเป้าหมาย 3 กลุม่เป้าหมาย

3

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาการพัฒนาและสง่เสรมิ

นวตักรรมบรรจภัุณฑส์มัยใหมส่ าหรับสนิคา้เกษตร

และอาหารแปรรปู 3 กลุม่เป้าหมาย

ผลติภัณฑ/์กระบวนการ

    -สง่เสรมิและการพัฒนาบรรจภัุณฑส์นิคา้ 3 

กลุม่เป้าหมาย

กจิกรรมหลกั จัดท ารา่งยทุธศาสตรแ์ละจัด

ประชมุกลุม่ยอ่ยเพือ่น าเสนอรา่งฯ และแนวทาง

การพัฒนายกระดับใหเ้ป็นบรรจภัุณฑส์มัยใหม่

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารา่งยทุธศาสตรแ์ละจัดประชมุ

กลุม่ยอ่ยเพือ่น าเสนอรา่งฯ และแนวทางการพัฒนา

ยกระดับใหเ้ป็นบรรจภัุณฑส์มัยใหม่

ขอ้มลู

    -รา่งยทุธศาสตร ์พรอ้มแนวทางการพัฒนา

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ลการศกึษา 

ยทุธศาสตร ์และแนวทางขับเคลือ่นเชงินโยบาย

1

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ลการศกึษา 

ยทุธศาสตร ์และแนวทางขับเคลือ่นเชงินโยบาย

ครัง้

    -เผยแพรผ่ลการศกึษา

4,255,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยั

สนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการ

พฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะ

องคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท 

จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันา

เครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่

ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ
 4.สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนการใหบ้รกิาร

อยา่งมคีณุภาพของกระทรวงอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดท าดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ 

(Purchasing Managers Index : PMI)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ส ารวจและตดิตามขอ้มลูดัชนี

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ของโรงงานอยา่ง

นอ้ย 400 ตัวอยา่ง

3200

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและตดิตามขอ้มลูดัชนี

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ของโรงงานอยา่ง

นอ้ย 400 ตัวอยา่ง

ชดุ

    -ส ารวจขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค
8

ฉบับ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

2,334,000 0 0 0

- 0

    -รายงาน PMI - 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลหาความสมัพันธ์

ระหวา่งดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) กบั 

ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) ภาคอตุสาหกรรม

 และดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) กบั 

ดัชนผีลผลติอตุสาหกรรม (Manufacturing 

Production Index: MPI) หรอือืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งเหมาะสมและเปรยีบเทยีบได ้

8 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลหาความสมัพันธ์

ระหวา่งดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) กบั 

ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) ภาคอตุสาหกรรม

 และดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) กบั 

ดัชนผีลผลติอตุสาหกรรม (Manufacturing 

Production Index: MPI) หรอือืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งเหมาะสมและเปรยีบเทยีบได ้

ครัง้

    -ประเมนิ

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลูระบบ

จัดเก็บขอ้มลู ประมวลผล และจัดท ารายงาน

ดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) (E-Report) 

ในระบบออนไลน์

8

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุฐานขอ้มลูระบบ

จัดเก็บขอ้มลู ประมวลผล และจัดท ารายงาน

ดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) (E-Report) 

ในระบบออนไลน์

ครัง้

    -ปรับปรงุฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการ

ใหม้ากรอกขอ้มลูดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ 

(PMI) ออนไลน์

8

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการ

ใหม้ากรอกขอ้มลูดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ 

(PMI) ออนไลน์

ครัง้

    -ประชาสมัพันธ์

2,334,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดประชมุ/สมัมนาเพือ่

เผยแพรผ่ลการศกึษาและประชาสมัพันธ์

ผูป้ระกอบการในการกรอกขอ้มลูดัชนี

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุ/สมัมนาเพือ่

เผยแพรผ่ลการศกึษาและประชาสมัพันธ์

ผูป้ระกอบการในการกรอกขอ้มลูดัชนี

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

ครัง้

    -สมัมนา

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้เสนอแนะเพือ่

พัฒนาการจัดท าดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ 

(PMI) ใหส้มบรูณ์และมปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้

ตอ่ไป

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้เสนอแนะเพือ่

พัฒนาการจัดท าดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ 

(PMI) ใหส้มบรูณ์และมปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้

ตอ่ไป

ครัง้

    -ขอ้เสนอแนะ

2,334,000 0 0 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็ม

แข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานให้

เป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการ

ผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการปฏริูปผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรม

พลาสตกิชวีภาพ (Transformation to 

Bio-Plastics Industry)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีด

โครงการและแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีด

โครงการและแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. ประชาสมัพันธ ์เพือ่รับ

สมัครสถานประกอบการเขา้รว่มโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ประชาสมัพันธ ์เพือ่รับ

สมัครสถานประกอบการเขา้รว่มโครงการ

งาน

    -จ านวนงาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั 3. การใหค้ าปรกึษาสถาน

ประกอบการ เพือ่พัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

ชวีภาพ

20

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

11,116,900 2,223,380 2,223,380 20

14 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.1 ก าหนดหลักเกณฑก์าร

คัดเลอืก และพจิารณาคัดเลอืกสถาน

ประกอบการทีม่คีวามเหมาะสม ในการ

พัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ หรอื

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้องทาง

ชวีภาพ โดยค านงึถงึศักยภาพและความ

พรอ้มของสถานประกอบการเป็นหลัก

สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ส ารวจและเก็บขอ้มลู

เบือ้งตน้ของสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่ม

โครงการ จ านวน 20 กจิการ เพือ่ประเมนิ

แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

ชวีภาพทีเ่หมาะสม อาท ิการคัดเลอืก

วัตถดุบิชวีภาพ กระบวนการผลติ และ

รปูแบบผลติภัณฑ ์โดยภายหลังเสร็จสิน้

โครงการ จะตอ้งสามารถผลติผลติภัณฑ์

พลาสตกิชวีภาพ หรอืผลติภัณฑพ์ลาสตกิที่

ยอ่ยสลายไดเ้องทางชวีภาพ รายละ 1 

ผลติภัณฑ์

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 3.3 ด าเนนิการออกแบบสาม

มติขิองผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก เพือ่

วเิคราะหโ์ครงสรา้งทางวศิวกรรม

20

    -จ านวนแบบ 3 มติิ แบบ

กจิกรรมยอ่ย 3.4 ด าเนนิการจ าลองสภาวะ

การผลติของผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก

ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพือ่ประเมนิ

สภาวะทีเ่หมาะสมในการขึน้รปูผลติภัณฑท์ี่

ใชว้ัตถดุบิชวีภาพ

20

    -จ านวนแบบจ าลองสภาวะการผลติ แบบ

11,116,900 2,223,380 2,223,380 20

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.5 ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิ

เทคนคิแกส่ถานประกอบการทีเ่ขา้รว่ม

โครงการ เพือ่พัฒนากระบวนการผลติ

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพทีเ่หมาะสมกบั

ศักยภาพและความพรอ้มของสถาน

ประกอบการแตล่ะแหง่

60

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 3.6 ตรวจวเิคราะหแ์ละ

ทดสอบคณุสมบัตขิองผลติภัณฑช์วีภาพที่

ไดรั้บการพัฒนาจากผูป้ระกอบการ ทีเ่ขา้รว่ม

โครงการ อาท ิคณุสมบัตเิชงิกล เชงิความ

รอ้น และเชงิกายภาพ จ านวน 20 รายการ

คณุสมบัต ิเพือ่ใหผ้ลติภัณฑท์ีพั่ฒนาขึน้มี

คณุภาพและสามารถตอ่ยอดสูก่ารผลติเชงิ

พาณชิย์

20

    -จ านวนผลติภัณฑ์ ผลติภัณฑ์

กจิกรรมยอ่ย 3.7 ตดิตามและประเมนิผล 

เพือ่ตรวจสอบประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้จาก

กระบวนการผลติ และด าเนนิการปรับปรงุ

แกไ้ขปัญหา พรอ้มทัง้วัดผลส าเร็จของ

โครงการ

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั 4. จัดท าหลักสตูรและอบรม

ใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ

ในอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

300

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดท าหลักสตูรและอบรม

ใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ

ในอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ และ

อตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งตลอดหว่งโซอ่ปุทาน

 จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 250 ราย เกีย่วกบัการ

สรา้งมลูคา่เพิม่จากวัตถดุบิและ

เทคโนโลยชีวีภาพ ตลอดจนทศิทางความ

ตอ้งการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และ

รปูแบบธรุกจิยคุใหม่

คน

    -จ านวนคน

11,116,900 2,223,380 2,223,380 20

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 5. สมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

การยกระดับสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

150

กจิกรรมยอ่ย 5.1 จัดงานสมัมนาในพืน้ที่

สว่นกลาง (กรงุเทพมหานคร) จ านวน 1 ครัง้

 และสว่นภมูภิาคทีม่ศีักยภาพ จ านวน 2 ครัง้ 

เชน่ ภาคเหนอืตอนลา่ง ภาคอสีานตอนกลาง

 ภาคอสีานตอนลา่ง ภาคใตฝ่ั้งอา่วไทย เป็น

ตน้ เพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพันธก์าร

ด าเนนิงานโครงการของภาครัฐในการ

สง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ระกอบการเพือ่

ยกระดับสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจน

สรา้งการรับรูต้อ่สาธารณชนเกีย่วกบั

เศรษฐกจิฐานชวีภาพ ซึง่เป็นกลไกใหมใ่น

การขับเคลือ่นเศรษฐกขิองประเทศ และ

แนวโนม้ความตอ้งการใชผ้ลติภัณฑช์วีภาพ 

ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมหลกั 6. จัดท ารายงานสรปุผลการ

ด าเนนิงาน และขอ้เสนอแนะในการปฏริปู

ผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

1

กจิกรรมยอ่ย 6.1 จัดท ารายงานสรปุผล

การด าเนนิงาน และขอ้เสนอแนะในการ

ปฏริปูผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิ

ชวีภาพ เพือ่เป็นแนวทางการด าเนนิงาน

ส าหรับภาครัฐตอ่ไป

งาน

    -จ านวนงาน

11,116,900 2,223,380 2,223,380 20

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานให้

เป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ

 การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสง่เสรมิการเพิม่ผลติภาพการผลติ ดว้ย

เทคโนโลยรีไีซเคลิ และการน ากากของเสยี

อตุสาหกรรมกลับมาใชป้ระโยชน์

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 : การจัดท า

รายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการด าเนนิ

โครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 การจัดท ารายละเอยีด

โครงการและแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 : การก าหนดของ

เสยีเป้าหมาย (การคัดเลอืกของเสยีส าหรับการ

ด าเนนิงานโครงการ)

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 การส ารวจ ศกึษา และจัดท า

ขอ้มลูรายการของเสยีทีน่่าจะมศีักยภาพทีจ่ะน า

กลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่

ชดุ

    -จ านวนชดุ ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

9,326,500 1,865,300 1,865,300 20

14 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

ของของเสยีทีน่่าจะมศีักยภาพ

5

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 2.3 การพจิารณาก าหนดของเสยี

เป้าหมาย

5

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 : การศกึษา และ

พัฒนาเทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยี

เป้าหมาย

3

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การส ารวจ ศกึษา และ

รวบรวมองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรไีซเคลิ

ของเสยีเป้าหมาย

ประเภท/ชนดิ

    -จ านวนประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.2 การศกึษา ทดลอง และ

พัฒนาเทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยี

เป้าหมาย ในระดับหอ้งปฏบัิตกิาร (Lab Scale)

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.3 การวเิคราะหผ์ลติภัณฑท์ีไ่ด ้

จากการทดลองรไีซเคลิในระดับหอ้งปฏบัิตกิาร

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.4 การศกึษา ทดลอง และ

พัฒนาเทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยี

เป้าหมาย ในระดับโรงงานตน้แบบ (Pilot Scale)

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.5 การวเิคราะหผ์ลติภัณฑท์ีไ่ด ้

จากการทดลองรไีซเคลิในระดับโรงงานตน้แบบ

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่4 : การก าหนด

ผูป้ระกอบการผูร้ว่มโครงการ (คัดเลอืกโรงงาน

น ารอ่ง)

1

9,326,500 1,865,300 1,865,300 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประชาสมัพันธ ์และรับ

สมัครผูป้ระกอบการผูร้ว่มโครงการ (จดหมาย

เชญิผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง และ

ประชาสมัพันธบ์นเวปไซตข์องสถาบันฯ)

งาน

    -จ านวนงาน

กจิกรรมยอ่ย 4.2 การพจิารณาก าหนด

ผูป้ระกอบการผูร้ว่มโครงการ (คัดเลอืกโรงงาน

น ารอ่ง) (การแปรรปูของเสยีเป็นสนิคา้ 5 ราย 

และการใชว้ตัถดุบิทดแทน 5 ราย)

10

    -จ านวนสถานประกอบการ ราย

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่5 : การปรับปรงุ

ประสทิธภิาพและผลติภาพการผลติของ

ผูป้ระกอบการผูร้ว่มโครงการ (โรงงานน ารอ่ง)

5

กจิกรรมยอ่ย 5.1 การปรับปรงุประสทิธภิาพ

และผลติภาพการผลติของผูป้ระกอบการผูร้ว่ม

โครงการ โดยการแปรรปูของเสยีเป็นสนิคา้

ราย

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย 5.2 การปรับปรงุประสทิธภิาพ

และผลติภาพการผลติของผูป้ระกอบการผูร้ว่ม

โครงการ โดยการน าวตัถดุบิทดแทนทีแ่ปรรปูมา

จากของเสยีมาประยกุตใ์ชท้ดแทนวตัถดุบิปกติ

5

    -จ านวนสถานประกอบการ ราย

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่6 : การเผยแพรอ่งค์

ความรูแ้ละผลส าเร็จจากการด าเนนิงานโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 6.1 การจัดท าเอกสารเผยแพร ่

(คูม่อืแนวทางการด าเนนิงาน) 1 ชดุ (500 เลม่)

ชดุ

    -จ านวนชดุ

กจิกรรมยอ่ย 6.2 การจัดสมัมนาเผยแพรอ่งค์

ความรูแ้ละผลส าเร็จจากการด าเนนิงาน (2 ครัง้ /

 60 คน)

60

    -จ านวนคน คน

9,326,500 1,865,300 1,865,300 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาตน้แบบวสัดเุชงิเทคนคิเพือ่รองรับ

อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (New S-Curve)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั พัฒนาผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ทีม่ศีักยภาพ

ในการผลติ

9

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิและคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ทีม่ี

ศักยภาพเพือ่เขา้รว่มโครงการ

กจิการ

    -ประเมนิและคัดเลอืกผูป้ระกอบการสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ทีม่ศีักยภาพเพือ่เขา้รว่มโครงการ

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึและ

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่ม

โครงการ

9

    -ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึและถา่ยทอด

องคค์วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

กจิการ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

8,970,000 1,794,000 1,794,000 20

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั การพัฒนาตน้แบบนวตักรรมวสัดุ

เชงิเทคนคิ/ตอ่ยอดการพัฒนาผลติภัณฑห์รอื

วสัดเุชงิเทคนคิสูก่ารผลติผลติภัณฑเ์ชงิพาณชิย์

36

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาพัฒนาผลติภัณฑ์

ตน้แบบ

Mandays 

    -ใหค้ าปรกึษาพั?นาผลติภัณฑต์น้แบบ

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนา

ผลติภัณฑต์น้แบบ

9

    -ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์

ตน้แบบ

ผลติภัณฑ์

กจิกรรมหลกั การพัฒนาบคุลากรใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ บคุลากรใน

อตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

250

กจิกรรมยอ่ย อบรมถา่ยทอดองคค์วามรู ้

บคุลากรในอตุสาหกรรมสิง่ทอ บคุลากรใน

อตุสาหกรรมการแพทย ์และสาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ราย

    -อบรมถา่ยทอดองคค์วามรูบ้คุลากรใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอ อตุสาหกรรมการแพทย ์และ

สาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมหลกั จัดนทิรรศการแสดงผลงานการ

พัฒนาผลติภัณฑท์างการแพทยใ์นพืน้ที่

สว่นกลาง

2

กจิกรรมยอ่ย จัดนทิรรศการแสดงผลงาน ครัง้

    -จัดนทิรรศการแสดงผลงาน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรส่รปุผลการ

ด าเนนิโครงการ

1

8,970,000 1,794,000 1,794,000 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรส่รปุผลการ

ด าเนนิโครงการ

ครัง้

    -จัดสมัมนาเผยแพรส่รปุผลการด าเนนิโครงการ

กจิกรรมหลกั สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งกลุม่

ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการแพทย ์และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

3

กจิกรรมยอ่ย สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งกลุม่ผู

ประกอบการในอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ครัง้

    -สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งกลุม่ผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมการแพทย ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

8,970,000 1,794,000 1,794,000 20

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็ม

แข็ง
 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานให้

เป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการ

ผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑเ์พือ่

รองรับอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ (Smart 

Electronics)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การสมัมนาเปิดตัวโครงการ

แบบออนไลน์

100

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาเปิดตัวโครงการฯ คน

    -จ านวนคน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธแ์ละรับ

สมัครผูป้ระกอบการ

1

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

8,435,500 1,687,100 1,687,100 20

10 14 140

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การรับสมัครและคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการ

8

    -จ านวนราย ราย

กจิกรรมหลกั การออกแบบและพัฒนา IoT 

Module

1

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ Focus Group แบบ

ออนไลน์ (VDO Conference)

ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ Focus Group 2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การด าเนนิออกแบบเชงิ

วศิวกรรมและทดสอบการท างาน IoT Module

3

    -จ านวนโมดลู โมดลู

กจิกรรมหลกั การปรับปรงุ พัฒนาตอ่ยอด

ระบบ Platform กลาง

3

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุ Software 

Application และ Algorithm ของ IoT 

Platform

ระบบ

    -จ านวนระบบ

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการท างานระหวา่ง IoT

 Module และ IoT Platform เพือ่ยนืยนัความ

เขา้กนัไดก้อ่นท าการบรูณาการเขา้กบั

ผลติภัณฑ์

3

    -จ านวนระบบ ระบบ

กจิกรรมหลกั การพัฒนาตน้แบบผลติภัณฑ ์

Smart Electronics

8

กจิกรรมยอ่ย การใหค้ าปรกึษาพัฒนา

ตน้แบบผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(8

 ราย รายละ 10 Man day)

ผลติภัณฑ/์กระบวนการ

    -จ านวนผลติภัณฑ/์กระบวนการ

กจิกรรมยอ่ย ตดิตัง้ตน้แบบผลติภัณฑ์ 8

    -จ านวนผลติภัณฑ/์กระบวนการ ผลติภัณฑ/์กระบวนการ

8,435,500 1,687,100 1,687,100 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย อบรมผูป้ระกอบการ 16 คน 1 

ครัง้ 2 วนั

16

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั การอบรมบคุลากรนักออกแบบ

และพัฒนาผลติภัณฑ ์Smart Electronics ( 2 

รุน่ รุน่ละ 25 คน รุน่ละ 4 วนั รวม 50 คน)

2

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การอบรมบคุลากรนักออกแบบ

และพัฒนาผลติภัณฑ ์Smart Electronics

50

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั การอบรมยกระดับ

ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมใหม้คีวามรู ้

การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ ์Smart 

Electronics (4 รุน่ รุน่ละ 25 คน รุน่ละ 3 วนั 

รวม 100 คน)

4

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การอบรมยกระดับ

ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมใหม้คีวามรู ้

การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ ์Smart 

Electronics

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั การสมัมนาปิดตัวโครงการฯ 100

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาปิดตัวโครงการฯ คน

    -จ านวนคน

8,435,500 1,687,100 1,687,100 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานให้

เป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ

 การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามเป็น

โรงงานอัจฉรยิะ เพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติตาม

แนวทางอตุสาหกรรม 4.0

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่

โครงการ เพือ่รับสมัครสถานประกอบการ

และผูส้นใจเขา้รว่มโครงการ

5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่

โครงการ เพือ่รับสมัครสถานประกอบการ

และผูส้นใจเขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

7,701,500 1,540,300 1,540,300 20

10 14 140

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ยกระดับความสามารถของ

สถานประกอบการสูค่วามเป็น Smart 

Factory

20

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถาน

ประกอบการ

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมยอ่ย สถานประกอบการทีไ่ดรั้บ

การคัดเลอืกจะไดรั้บการประเมนิระดับการ

เป็น Smart Factory และก าหนดเป้าหมาย

ของระดับ Smart Factory ทีส่ถาน

ประกอบการมคีวามประสงค ์จะมุง่ไปสูร่ะดับ

ทีต่อ้งการ

20

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงาน

รายกจิการ ระบสุภาพปัญหา และแนวทาง

แผนการใหค้ าปรกึษาแนะน าเพือ่เสนอตอ่

สถานประกอบการ (1 Man-Day ตอ่กจิการ)

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ

พรอ้มพัฒนาสถานประกอบการสูค่วามเป็น 

Smart Factory (26 Man-Day ตอ่กจิการ)

520

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล (1 Man-Day ตอ่

กจิการ)

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสถานประกอบการ

เพือ่เป็น Demo line

3

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมยอ่ย เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษา

เรยีนรูส้ถานประกอบการทีเ่ป็น Demo line

1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

7,701,500 1,540,300 1,540,300 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 20

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกบั Smart Factory และอตุสาหกรรม 

4.0

3

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรงุหลักสตูร หลักสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืก

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

80

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับ

บคุลากรใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบั Smart Factory

 และอตุสาหกรรม 4.0

80

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 8

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั สรา้งทีป่รกึษาดา้นการ

พัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ป็น Smart 

Factory

1

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรงุหลักสตูร หลักสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืก

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

30

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับที่

ปรกึษาใหม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการ

พัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ป็น Smart 

Factory

30

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

7,701,500 1,540,300 1,540,300 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรูเ้กีย่วกบั Smart Factory และ

อตุสาหกรรม 4.0

120

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้รว่มการ

สมัมนา

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรูเ้กีย่วกบั Smart Factory และ

อตุสาหกรรม 4.0 (3 ครัง้ ๆ ละ 40 คน)

120

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมทอด

ความรูเ้กีย่วกบัการน าหุน่ยนตแ์ละระบบ

อตัโนมัตมิาประยกุตใ์ชง้านและแสดงผล

สมัฤทธิข์องโครงการ (Show Case)

100

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้รว่มการ

สมัมนา

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมทอด

ความรูเ้กีย่วกบัการน าหุน่ยนตแ์ละระบบ

อตัโนมัตมิาประยกุตใ์ชง้านและแสดงผล

สมัฤทธิข์องโครงการ (Show Case) (1 

ครัง้ ๆ ละ 100 คน)

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

7,701,500 1,540,300 1,540,300 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมให้

เตบิโตและเข็มแข็ง
 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทาน

ใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะ

การผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลยี

 และนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดับอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยน า

มาตรฐาน ผลติภาพและนวตักรรม เป็นเครือ่งมอืในการ

เพิม่ขดีความ สามารถนักรบอตุสาหกรรมพันธุใ์หม่

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบั

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบั

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธรั์บสมัคร

ผูป้ระกอบการเป้าหมาย ทมีทีป่รกึษาเขา้พบ

ผูบ้รหิารส ารวจสถานประกอบการ ประเมนิ

ศักยภาพจัดประเภทนักรบ วนิจิฉัยสภาพปัญหา

และจดุออ่นทีค่วรพัฒนา และด าเนนิการประชมุ

สรปุผลการคัดเลอืกกจิการทีผ่า่นเกณฑแ์ละมี

ความพรอ้มเขา้รว่มกจิกรรม

1

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

6,019,300 1,203,860 1,203,860 20

14 14 100

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าใบประชาสมัพันธรั์บสมัคร

ในรปูแบบอนิโฟกราฟิก

รายการ

    -จ านวนรายการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร

ออนไลน์ ผา่น Line ads และ Facebook

2

    -จ านวนสือ่ สือ่

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจสถานประกอบการ โดย

การพจิารณาคณุสมบัตผิูส้มัครขัน้ตน้จากขอ้มลู

ใบสมัคร ขอ้มลูจากแบบประเมนินักรบฯ 

ฐานขอ้มลูลกูคา้ของสถาบันอาหาร รวมทัง้ขอ้มลู

ในเว็บไซตข์องสถานประกอบการทีส่มัครเขา้มา

แตล่ะราย แลว้จงึนัดหมายลงพืน้ทีส่ ารวจสถาน

ประกอบการ

45

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ประชมุทมีทีป่รกึษาสรปุผลการ

คัดเลอืกสถานประกอบการใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ

40

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั ประชมุก าหนดแนวทางยกระดับฯ

 และลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาเชงิลกึดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม เพือ่ยกระดับผลติภาพนวตักรรม

อาหารทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่

ผูป้ระกอบการเป้าหมาย จ านวน 40 ราย กจิการ

ละ 88 ชั่วโมงท างาน (11 วนัท างาน)

440

กจิกรรมยอ่ย ลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาเชงิลกึดา้น

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแกผู่ป้ระกอบการ 

จ านวน 40 กจิการ กจิการละ 88 ชั่วโมงท างาน 

(11 วนัท างาน)

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

6,019,300 1,203,860 1,203,860 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั กจิการทีเ่ขา้รว่มโครงการตอ้งสง่

ผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทนทีม่บีทบาทตอ่การขับเคลือ่น

ธรุกจิเขา้รับการอบรม 1 หลักสตูร จ านวน 5 วนั 

อยา่งนอ้ยกจิการละ 3 คน โดยการอบรมจะแบง่

ออกเป็นรุน่ รุน่ละไมเ่กนิ 50 คน รวมทัง้หมด 120

 คน ซึง่แตล่ะคนจะตอ้งเขา้อบรมครบตามเกณฑ์

ทีก่ าหนด และท าแบบประเมนิ กอ่น-หลังกรอบรม

 เพือ่วดัระดับความรู ้

120

กจิกรรมยอ่ย อบรมเชงิปฏบัิตกิารหลักสตูร

นักรบอตุสาหกรรมอาหารแกผู่บ้รหิาร หรอืผู ้

แทนทีม่บีทบาทตอ่การขับเคลือ่นธรุกจิของ

สถานประกอบการ

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมหลกั จัดท าองคค์วามรูเ้พือ่การ

ยกระดับผลติภาพ นวตักรรม เทคโนโลย ี

เผยแพรผ่า่น Food Warrior Application ที่

พัฒนาในปี 2562 พรอ้มน าขึน้เผยแพรใ่น 

application

8

กจิกรรมยอ่ย จัดท า Infographic ทีม่เีนื้อหาที่

ใหค้วามรูด้า้นการยกระดับผลติภาพ นวตักรรม 

เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้เผยแพรใ่น application

เรือ่ง

    -จ านวนเรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย จัดท า presentation ทีม่เีนื้อหาที่

ใหค้วามรูด้า้นการยกระดับผลติภาพ นวตักรรม 

เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้เผยแพรใ่น application

5

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย จัดท าวดิโิอคลปิ ทีม่เีนื้อหาทีใ่ห ้

ความรูด้า้นการยกระดับผลติภาพ นวตักรรม 

เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้เผยแพรใ่น application

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

6,019,300 1,203,860 1,203,860 20

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขา

อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ 

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการ 

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ

 ทีเ่กีย่วเนื่อง

100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ

 ทีเ่กีย่วเนื่อง

คน

    -ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ

 ทีเ่กีย่วเนื่อง

ขอ้เสนอแนะ

100

คน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

5,536,400 1,107,280 1,107,280 20

- 0

- 0

    -ตดิตามผลการเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิสแ์ละผลการประเมนิระดับผลติ

ภาพแรงงานทีเ่พิม่ข ึน้

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาดงูานใน

ภาคอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะหรอืที่

เกีย่วเนื่อง

2

    -ศกึษาดงูานในภาคอตุสาหกรรม

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉริยิะหรอืทีเ่กีย่วเนื่อง

ครัง้

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

คน

    -ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารในระดับ

วทิยากร 4.0

100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารในระดับ

วทิยากร 4.0

คน

    -ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารในระดับวทิยากร 4.0

100

คน

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี

ชัน้สงู

100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี

ชัน้สงู

คน

    -ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

และผลการประเมนิระดับผลติภาพแรงงานที่

เพิม่ข ึน้

100

    -ตดิตามผลการเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละผลการประเมนิ

ระดับผลติภาพแรงงานทีเ่พิม่ข ึน้

คน

5,536,400 1,107,280 1,107,280 20

- 0

- 0

- 0

- 0

    -ตดิตามผลการขยายผลบรรยาย - 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการการพัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์

และชิน้สว่นเพือ่รองรับการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด

 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั แตง่ตัง้คณะท างาน 3

กจิกรรมยอ่ย แตง่ตัง้คณะท างาน คณะ

    -แตง่ตัง้คณะท างาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท าหลักสตูร 5

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหลักสตูรเกีย่วกบัยานยนต์

ไฟฟ้า

หลักสตูร

    -จัดท าหลักสตูรเกีย่วกบัยานยนตไ์ฟฟ้า

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร 5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร ครัง้

    -ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

4,813,000 962,600 962,600 20

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม 260

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม คน

    -คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมหลักสตูรพลศาสตรแ์ละ

การออกแบบยานยนต ์ไฟฟ้า

40

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรพลศาสตรแ์ละ

การออกแบบยานยนต ์ไฟฟ้า

คน

    -จัดอบรมหลักสตูรพลศาสตรแ์ละการ

ออกแบบยานยนต ์ไฟฟ้า

กจิกรรมหลกั จัดอบรมหลักสตูรระบบ

ขับเคลือ่นส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า

40

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรระบบ

ขับเคลือ่นส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า

คน

    -จัดอบรมหลักสตูรระบบขับเคลือ่นส าหรับ

ยานยนตไ์ฟฟ้า

กจิกรรมหลกั จัดอบรมระบบบรหิารจัดการ

แบตเตอรี่

60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมระบบบรหิารจัดการ

แบตเตอรี่

คน

    -จัดอบรมระบบบรหิารจัดการแบตเตอรี่

กจิกรรมหลกั จัดอบรมการออกแบบสถานีประจุ

ไฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่

ระบบไฟฟ้าก าลัง

60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมการออกแบบสถานีประจุ

ไฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่

ระบบไฟฟ้าก าลัง

คน

    -จัดอบรมการออกแบบสถานีประจไุฟฟ้า

ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่ระบบ

ไฟฟ้าก าลัง

4,813,000 962,600 962,600 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดอบรมวสัดคุอมโพสติน ้าหนัก

เบาส าหรับยานยนตส์มัยใหม่

60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมวสัดคุอมโพสติน ้าหนัก

เบาส าหรับยานยนตส์มัยใหม่

คน

    -จัดอบรมวสัดคุอมโพสติน ้าหนักเบาส าหรับ

ยานยนตส์มัยใหม่

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาหัวขอ้ทีเ่กีย่วกบัยาน

ยนตส์มัยใหม่

100

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาหัวขอ้ทีเ่กีย่วกบัยาน

ยนตส์มัยใหม่

คน

    -จัดสมัมนาหัวขอ้ทีเ่กีย่วกบัยานยนตส์มัยใหม่

4,813,000 962,600 962,600 20

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการ และ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

กจิกรรมหลกั การศกึษาดงูาน ณ สถาน

ประกอบการในอตุสาหกรรมอากาศยานและ

ชิน้สว่น

20 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย การศกึษาดงูาน ณ สถาน

ประกอบการในอตุสาหกรรมอากาศยานและ

ชิน้สว่น

คน

    -การศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการใน

อตุสาหกรรมอากาศยานและชิน้สว่น

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการยกระดับความสามารถของผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมยานยนตส์ูอ่ตุสาหกรรมอากาศยาน

4,767,300 953,460 953,460 20

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั การประเมนิศักยภาพ

ผูป้ระกอบการ

20

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิศักยภาพ

ผูป้ระกอบการ

โรง

    -การประเมนิศักยภาพผูป้ระกอบการ

กจิกรรมหลกั การใหค้ าปรกึษาแนะน าสถาน

ประกอบการในการยกระดับศักยภาพ

130

กจิกรรมยอ่ย การใหค้ าปรกึษาแนะน าสถาน

ประกอบการในการยกระดับศักยภาพ

Mandays 

    -การใหค้ าปรกึษาแนะน าสถานประกอบการ

ในการยกระดับศักยภาพ 10 โรงงาน ทาง

ออนไลน์และการเขา้สถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาเผยแพรอ่งคค์วามรู ้ 100

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพรอ่งคค์วามรู ้ คน

    -การจัดสมัมนาเผยแพรอ่งคค์วามรู ้

4,767,300 953,460 953,460 20

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็ม

แข็ง
 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานให้

เป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการ

ผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดับกระบวนการผลติในสถาน

ประกอบการเพือ่เขา้สูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

ในยคุ 4.0 ดว้ยระบบ IoT (Internet of Things)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั รับสมัครผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ หรอือตุสาหกรรม

พลาสตกิทีม่แีนวโนม้ การปรับกระบวนการผลติ

สูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ ทีม่คีวามพรอ้ม

ในการน าระบบ Internet of Things มาเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ และท าการคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการพลาสตกิเพือ่เขา้รว่มโครงการ 

จ านวน 12 กจิการ

12

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

4,650,000 930,000 930,000 20

10 14 140

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ หรอือตุสาหกรรม

พลาสตกิทีม่แีนวโนม้ การปรับกระบวนการผลติ

สูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ ทีม่คีวามพรอ้ม

ในการน าระบบ Internet of Things มาเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ และท าการคัดเลอืก

ผูป้ระกอบการพลาสตกิเพือ่เขา้รว่มโครงการ 

จ านวน 12 กจิการ

กจิการ

    -จ านวนกจิการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ศกึษา เก็บรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลูของสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

เพือ่คัดเลอืกกระบวนการ/เครือ่งจักรทีจ่ะ

ด าเนนิการประยกุตใ์ชร้ะบบ Internet of Things

 ของแตล่ะสถานประกอบการ

12

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา เก็บรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลูของสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

เพือ่คัดเลอืกกระบวนการ/เครือ่งจักรทีจ่ะ

ด าเนนิการประยกุตใ์ชร้ะบบ Internet of Things

 ของแตล่ะสถานประกอบการ

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั วเิคราะหข์อ้มลูทีม่ผีลตอ่

กระบวนการผลติของเครือ่งจักร เพือ่ก าหนด

ต าแหน่งและปรมิาณของอปุกรณ์ส าหรับระบบ 

Internet of Things และอปุกรณ์สนับสนุนระบบ

 Internet of Things ของแตล่ะสถาน

ประกอบการ

12

4,650,000 930,000 930,000 20

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหข์อ้มลูทีม่ผีลตอ่

กระบวนการผลติของเครือ่งจักร เพือ่ก าหนด

ต าแหน่งและปรมิาณของอปุกรณ์ส าหรับระบบ 

Internet of Things และอปุกรณ์สนับสนุนระบบ

 Internet of Things ของแตล่ะสถาน

ประกอบการ

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการออกแบบและพัฒนา

ชดุอปุกรณ์/เซ็นเซอรใ์นการรับสง่/ควบคมุของ

ระบบ Internet of Things และอปุกรณ์

สนับสนุนตา่ง ๆ ใหส้ามารถท างานเชือ่มโยงกนั

ได ้เพือ่ใหส้ถานประกอบการสามารถควบคมุ

การผลติผา่นระบบ online ได ้(อปุกรณ์

เซ็นเซอรแ์ละอปุกรณ์สนับสนุนตา่ง ๆ 1 ชดุตอ่

กจิการ)

12

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนา

ชดุอปุกรณ์/เซ็นเซอรใ์นการรับสง่/ควบคมุของ

ระบบ Internet of Things และอปุกรณ์

สนับสนุนตา่ง ๆ ใหส้ามารถท างานเชือ่มโยงกนั

ได ้เพือ่ใหส้ถานประกอบการสามารถควบคมุ

การผลติผา่นระบบ online ได ้(อปุกรณ์

เซ็นเซอรแ์ละอปุกรณ์สนับสนุนตา่ง ๆ 1 ชดุตอ่

กจิการ)

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการออกแบบและพัฒนา

ชดุอปุกรณ์ส าหรับระบบ Internet of Things 

และ Wireless Sensor Network กบัเครือ่งจักร

ทีค่ัดเลอืกไวใ้นแตล่ะสถานประกอบการทีเ่ขา้

รว่มโครงการ (อปุกรณ์ wireless 1 ชดุตอ่กจิการ)

12

4,650,000 930,000 930,000 20

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนา

ชดุอปุกรณ์ส าหรับระบบ Internet of Things 

และ Wireless Sensor Network กบัเครือ่งจักร

ทีค่ัดเลอืกไวใ้นแตล่ะสถานประกอบการทีเ่ขา้

รว่มโครงการ (อปุกรณ์ wireless 1 ชดุตอ่กจิการ)

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการเชือ่มโยงระบบ 

Internet of Things กบัอปุกรณ์และเครือ่งจักร

12

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการเชือ่มโยงระบบ 

Internet of Things กบัอปุกรณ์และเครือ่งจักร

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั วเิคราะหห์าคา่คอนดชินัที่

เหมาะสมส าหรับระบบ Internet of Things ใน

การท างานรว่มกบัเครือ่งจักร เพือ่ใหส้ามารถ

ควบคมุการท างานใหม้คีวามถกูตอ้งและ

เหมาะสมกบักระบวนการผลติของสถาน

ประกอบการ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ และทดสอบและ

เก็บขอ้มลูการด าเนนิงานของระบบ Internet of

 Things ในการท างานรว่มกบัเครือ่งจักร เพือ่ใช ้

ในการปรับตัง้คา่ใหม้คีวามเหมาะสม

12

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหห์าคา่คอนดชินัที่

เหมาะสมส าหรับระบบ Internet of Things ใน

การท างานรว่มกบัเครือ่งจักร เพือ่ใหส้ามารถ

ควบคมุการท างานใหม้คีวามถกูตอ้งและ

เหมาะสมกบักระบวนการผลติของสถาน

ประกอบการ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ และทดสอบและ

เก็บขอ้มลูการด าเนนิงานของระบบ Internet of

 Things ในการท างานรว่มกบัเครือ่งจักร เพือ่ใช ้

ในการปรับตัง้คา่ใหม้คีวามเหมาะสม

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

4,650,000 930,000 930,000 20

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ปรับตัง้คา่คอนดชินัของระบบ 

Internet of Things ใหเ้หมาะสมหลังจากการ

ทดสอบแลว้ พรอ้มทัง้ท าการทดสอบและเก็บ

ขอ้มลูซ ้า เพือ่ใหร้ะบบ Internet of Things 

สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

12

กจิกรรมยอ่ย ปรับตัง้คา่คอนดชินัของระบบ 

Internet of Things ใหเ้หมาะสมหลังจากการ

ทดสอบแลว้ พรอ้มทัง้ท าการทดสอบและเก็บ

ขอ้มลูซ ้า เพือ่ใหร้ะบบ Internet of Things 

สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

กจิการ

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั ถา่ยทอดความรู ้สอนการใชง้าน

ระบบ Internet of Things ใหแ้กบ่คุลากรของ

สถานประกอบการ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ตอ่

กจิการ

12

กจิกรรมยอ่ย ถา่ยทอดความรู ้สอนการใชง้าน

ระบบ Internet of Things ใหแ้กบ่คุลากรของ

สถานประกอบการ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ตอ่

กจิการ

กจิการ

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู

เพือ่ประเมนิผลประสทิธภิาพของสถาน

ประกอบการทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลังจากการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบ Internet of Things

12

กจิกรรมยอ่ย เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู

เพือ่ประเมนิผลประสทิธภิาพของสถาน

ประกอบการทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลังจากการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบ Internet of Things

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

4,650,000 930,000 930,000 20

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานสรปุผลการ

ด าเนนิงาน และขอ้เสนอแนะในการยกระดับ

กระบวนการผลติในสถานประกอบการสู่

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพในยคุ 4.0 ดว้ย

ระบบ Internet of Things

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสรปุผลการ

ด าเนนิงาน และขอ้เสนอแนะในการยกระดับ

กระบวนการผลติในสถานประกอบการสู่

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพในยคุ 4.0 ดว้ย

ระบบ Internet of Things

งาน

    -จ านวนงาน

4,650,000 930,000 930,000 20

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็ม

แข็ง
 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานให้

เป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการ

ผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันดว้ยการ

สรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากลและ

พัฒนาเครอืขา่ยนวตักรรมภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. จัดท าเอกสารและสือ่

ประชาสมัพันธ ์และประชาสมัพันธแ์ละรับสมัคร 

คัดเลอืกสถานประกอบการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้

รว่มกจิกรรมโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 จัดท าเอกสารและสือ่

ประชาสมัพันธ ์และประชาสมัพันธ์

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

2,151,300 430,260 430,260 20

14 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รับสมัครคัดเลอืกสถาน

ประกอบการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มกจิกรรม

โครงการ

15

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั 3. จัดฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทาง

สากล ใหแ้กบ่คุลากรของสถานประกอบการ 15 

แหง่

1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 ศกึษาทบทวน และจัดท า

หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารการสรา้ง

นวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล

หลักสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารการ

สรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล

 ใหแ้กบ่คุลากรของสถานประกอบการ แหง่ละ 2

 วนั (จ านวนรวม 60 คน)

15

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั 4. ทวนสอบ (Verify) การสรา้ง

นวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล 

ใหแ้กส่ถานประกอบการ จ านวน 15 แหง่ แหง่ละ

 2 ครัง้

15

กจิกรรมยอ่ย 4.1 ทวนสอบ ครัง้ที ่1 จ านวน 1

 MD/แหง่

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมยอ่ย 4.2 ทวนสอบ ครัง้ที ่2 จ านวน 2

 MD/แหง่

30

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั 5. สนับสนุน/ขยายเครอืขา่ย

ภาคอตุสาหกรรมฯ และการประสานความรว่มมอื 

เพือ่การพัฒนาตอ่ยอดในเชงิพาณชิย์

2

2,151,300 430,260 430,260 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 5.1 สนับสนุน/ขยายเครอืขา่ย

ภาคอตุสาหกรรมใหม้คีวามเขม้แข็งและมี

บทบาท/มสีว่นรว่มในการก าหนดทศิทาง/ชีน้ า

ความตอ้งการดา้นนวตักรรม ไปสูห่น่วยงานที่

เกีย่วขอ้งหรอืการผลติเชงิพาณชิย์

ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย 5.2 เชือ่มโยงและประสานความ

รว่มมอืระหวา่งผูป้ระกอบการ/นักวจัิย/หน่วยงาน

สนับสนุนงานวจัิย ในการจัดท ากรอบแนวคดิ

เบือ้งตน้โครงการน ารอ่งนวตักรรมทีน่ าไปสูเ่ชงิ

พาณชิย ์หรอืเสนอของบประมาณสนับสนุนจาก

แหลง่ทนุ

1

    -จ านวนโครงการ/แนวคดิ โครงการ/แนวคดิ

กจิกรรมหลกั 6. ตดิตามผลสถานประกอบการ

ทีเ่ขา้รว่มโครงการปี 2562

30

กจิกรรมยอ่ย 6.1 ตดิตามผลสถาน

ประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการปี 2562

สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

2,151,300 430,260 430,260 20

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ
ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมให้

เตบิโตและเข็มแข็ง
 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทาน

ใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะ

การผลติ การบรหิารจดัการ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเตรยีมความพรอ้มอตุสาหกรรมอาหารสู่

อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการ

ด าเนนิงานในกระบวนการผลติ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2.ประชาสมัพันธ ์และรับสมัคร

เขา้รว่มโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ออกแบบ Banner 

ประชาสมัพันธโ์ครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

4,195,000 839,000 839,000 20

14 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ประชาสมัพันธผ์า่นสือ่

ออนไลน์ Facebook ในรปูแบบอตัโนมัต ิโดย

ก าหนดกลุม่เป้าหมาย และชว่งเวลาที่

กลุม่เป้าหมายเขา้ใชง้านสือ่ออนไลน์ (มี

คา่ใชจ้า่ยเป็นรายวนั)

20 ขอ้เสนอแนะ

    -จ านวนวนั วนั

กจิกรรมยอ่ย 2.3 จัดสมัมนาใหค้วามรูเ้บือ้งตน้

หัวขอ้การเปลีย่นผา่นสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 

ประชาสมัพันธโ์ครงการ และรับสมัครแก่

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีส่นใจ รวม 100 คน

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั 3. รับสมัครและคัดเลอืกโรงงาน

ทีม่คีวามพรอ้มในการเขา้รว่มกจิกรรมการให ้

ค าปรกึษาเพือ่ปรับตัวสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

2

กจิกรรมยอ่ย 3.1 รับสมัครผูป้ระกอบการเขา้

รว่มโครงการผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ผา่นสือ่

ออนไลน์ และการจัดสมัมนา

ชอ่งทาง

    -จ านวนชอ่งทาง

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ก าหนดเกณฑแ์ละวธิกีาร

การคัดเลอืกโรงงานเขา้รว่มโครงการเพือ่ให ้

ค าปรกึษาเชงิลกึและจัดท าแผนแนวทางปรับตัว

สูอ่ตุสาหกรรม 4.0

1

    -จ านวนงาน งาน

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดประชมุเพือ่คัดเลอืก

โรงงานเขา้รว่มโครงการ พรอ้มสรปุผลการ

คัดเลอืก 35 กจิการ

2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.4 จัดท ารายงานสรปุผลการ

คัดเลอืกโรงงาน จ านวน 35 กจิการ

5

    -จ านวนชดุ ชดุ

4,195,000 839,000 839,000 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 4. จัดท าหลักสตูรและฝึกอบรม

เชงิปฏบัิตกิารเพือ่เพิม่ความรูแ้ละทักษะใหแ้ก่

บคุลากรของโรงงานทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกเขา้รว่ม

โครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดท าหลักสตูรฝึกอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร ระยะเวลา 2 วนั

หลักสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย 4.2 ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพือ่

เพิม่ความรูแ้ละทักษะใหแ้กบ่คุลากร รวม 200 คน

200

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย 4.3 ประเมนิผลการฝึกอบรม 

ดว้ยการวดัผล Pre-Test/ Post-Test โดยตอ้ง

ผา่นการวดัผลดว้ยคะแนนอยา่งนอ้ย รอ้ยละ 80

200

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย 4.4 สรปุผลการฝึกอบรม 1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั 5. กจิกรรมใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ 35

กจิกรรมยอ่ย 5.1 ด าเนนิการส ารวจ สมัภาษณ์

คณะผูบ้รหิาร ศกึษาระบบการบรหิารการผลติ 

และสภาพการท างาน เพือ่ทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

(First Visit) จ านวน 35 กจิการ กจิการละ 1 MD

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมยอ่ย 5.2 ด าเนนิการใหค้ าปรกึษาดา้น

การบรหิารการผลติ จ านวน 35 กจิการ กจิการละ

 5 MD

175

    -จ านวน Man-Day Mandays 

4,195,000 839,000 839,000 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 6. จัดท าแผนแนวทางปรับตัวสู่

อตุสาหกรรม 4.0 (Transformation Roadmap 

to Industry 4.0)

35

กจิกรรมยอ่ย 6.1 จัดท าแผนแนวทางปรับตัวสู่

อตุสาหกรรม 4.0 รายกจิการ (Transformation

 Roadmap to Industry 4.0)

สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั 7. ตดิตามประเมนิผลและจัดท า

รายงาน

35

กจิกรรมยอ่ย 7.1 ตดิตามประเมนิผลและจัดท า

รายงาน

สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

4,195,000 839,000 839,000 20

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยั

สนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการ

พฒันาอตุสาหกรรม
 2. ก าหนดทศิทางการพฒันา

อตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิ

ลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมกระบวนการผลติอัจฉรยิะ 

สาขาอตุสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉรยิะ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบั

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบั

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครสถาน

ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครสถาน

ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

4,171,900 834,380 834,380 20

14 14 100

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 พัฒนาบคุลากรดา้น

การออกแบบประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม 

มาตรฐานกระบวนการผลติและผลติภัณฑท์ี่

อจัฉรยิะในอตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

120 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกบคุลากรเขา้

รว่มอบรม

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการฝึกอบรมตามหลักสตูร 

ทดสอบ/วดัผล/ประเมนิผล แกบ่คุลากรทีรั่บการ

ฝึกอบรม จ านวน 120 คน

120

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 พัฒนาและประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยขีัน้สงูในกระบวนการผลติ ดา้น

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

10

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถาน

ประกอบการทีม่คีวามพรอ้มในการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมกระบวนการผลติอจัฉรยิะ

กจิการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ

และสภาพของสถานประกอบการ (First Visit) 

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 Man-day (6 Man-Hour)/

กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ ณ 

สถานประกอบการ ตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไวแ้ก่

ทางสถานประกอบการ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 13 

Man-day (78 Man-Hour )/กจิการ

130

    -จ านวน Man-Day Mandays 

4,171,900 834,380 834,380 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิการออกแบบและเชือ่มโยง

ระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ (Pre-Audit) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 

Man-day (6 Man-Hour )/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิพัฒนา

มาตรฐานการผลติหรอืผลติภัณฑ ์ในอตุสาหกรรม

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

10

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถาน

ประกอบการทีค่วามพรอ้มในการพัฒนา เชน่ ดา้น

มาตรฐานการผลติ ดา้นมาตรฐานผลติภัณฑ ์เป็นตน้

กจิการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ

และสภาพของสถานประกอบการ (First Visit) 

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 Man-day (6 Man-Hour)/

กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ ณ 

สถานประกอบการ ตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไว ้แก่

ทางสถานประกอบการ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 8 

Man-day (48 Man-Hour )/กจิการ

80

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ทดลองตรวจประเมนิและ

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุแกไ้ข ใหส้อดคลอ้ง

กบัขอ้ก าหนดของมาตรฐาน (Pre-Audit) จ านวน

ไมน่อ้ยกวา่ 1 Man-day/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั สมัมนาเผยแพรโ่ครงการฯ และ

สรปุผลการด าเนนิงาน

100

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเผยแพรโ่ครงการฯ และ

สรปุผลการด าเนนิงาน

คน

    -จ านวนคน

4,171,900 834,380 834,380 20

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็ม

แข็ง
 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากร

ภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานให้

เป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการ

ผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพการผลติอตุสาหกรรม

เป้าหมายดว้ยเทคนคิการออกแบบทางวศิวกรรม 

เพือ่ควบคมุคณุภาพการผลติชิน้สว่น

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการ

และแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่เผยแพร่

โครงการไปยงักลุม่เป้าหมาย

5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่

โครงการ เพือ่รับสมัครสถานประกอบการ

และผูส้นใจเขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกบั เทคนคิการควบคมุความ

คลาดเคลือ่นของรปูรา่งและขนาด

1

3,201,000 640,200 640,200 20

10 14 140

- 0

- 0

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรงุหลักสตูร หลักสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืก

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

60

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับ

บคุลากรใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบั GD&T

60

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรม 5

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ตรวจตดิตามการน าความรูไ้ป

ใชใ้นงานจรงิ

60

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 5

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั พัฒนาโรงงานอตุสาหกรรม

ใหส้ามารถเพิม่ผลติภาพการผลติดว้ย

เทคนคิการควบคมุความคลาดเคลือ่นของ

รปูรา่งและขนาด

12

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถาน

ประกอบการ

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงาน

รายกจิการ ระบสุภาพปัญหา และแนวทาง

แผนการใหค้ าปรกึษาแนะน าเพือ่เสนอตอ่

สถานประกอบการ (1 Man-Day ตอ่กจิการ)

12

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ

พรอ้มพัฒนาสถานประกอบการเพือ่เพิม่ผลติ

ภาพการผลติดว้ยเทคนคิ GD&T (9 

Man-Day ตอ่กจิการ)

108

    -จ านวน Man-Day Mandays 

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

3,201,000 640,200 640,200 20

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล (1 Man-Day ตอ่

กจิการ)

12

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 12

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรู ้เทคนคิการควบคมุความ

คลาดเคลือ่นของรปูรา่งและขนาด

80

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้รว่มการ

สมัมนา

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรู ้เทคนคิ GD&T (2 ครัง้ ๆ ละ 40 คน)

80

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

3,201,000 640,200 640,200 20



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะ

องคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท 

จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันา

เครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่

ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่

เพือ่ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขันของ

ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการน าเขา้ขอ้มลูตาม

แบบฟอรม์ Single Form ทัง้แบบรายเดอืนและรายปี

ส าหรับผูป้ระกอบการ และบคุลากรใน อก. ใหอ้ยูใ่น

รปูแบบของการใชง้านทีง่า่ย และสะดวกมากยิง่ข ึน้

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการน าเขา้ขอ้มลู ร.ง. 8 ระบบ

    -ระบบการน าเขา้ขอ้มลู ร.ง. 8 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการน าเขา้ขอ้มลู ร.ง. 9 1

    -ระบบการน าเขา้ขอ้มลู ร.ง. 9 ระบบ

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการเชือ่มตอ่ระบบ 

i-industry หรอืระบบหน่วยงานภายใน อก. เพือ่

รับสง่ขอ้มลูระหวา่งกนัใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

1 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั 

i-Industry

ระบบ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

11,230,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

    -ระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั i-Industry

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั

หน่วยงานภายใน อก. เชน่ กรอ.

1

    -ระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานใน อก. ที่

เกีย่วขอ้ง

ระบบ

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการวเิคราะหป์ระมวลผล

ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบรายงานอเิล็กทรอนกิส ์

(Digital Report)

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาการจัดท ารายงานสถานการณ์

การผลติภาคอตุสาหกรรม

งาน

    -รปูแบบรายงานสถานการณ์การผลติ

ภาคอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสม

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการจัดท ารายงานสถาน

การก์ารผลติภาคอตุสาหกรรมในรปูแบบ Digital 

Report

1

    -ระบบการจัดท ารายงานในรปูแบบ Digital Report ระบบ

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบเชือ่มโยงการใหส้ทิธิ

ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มใหข้อ้มลูตามแบบ Single 

Form อยา่งตอ่เนื่อง

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการรับ-สง่ขอ้มลูใหก้บั 

EXIM Bank และ SMEs Bank

ระบบ

    -ระบบการับ-สง่ขอ้มลูกบั EXIM Bank และ SMEs

 Bank

กจิกรรมหลกั พัฒนาเจา้หนา้ทีส่ านักงานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรมและหน่วยงานภายใน อก. ใหม้คีวามรู ้

ทักษะดา้นการใชร้ะบบ Big Data

5

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมใหเ้จา้หนา้ที ่สศอ. ระดับ

ผูด้แูลระบบ

ครัง้

    -จัดอบรมใหเ้จา้หนา้ที ่สศอ. ระดับผูด้แูลระบบ

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมเจา้หนา้ที ่สศอ. ระดับ

ผูใ้ชง้านท่ัวไป

1

    -จัดอบรมเจา้หนา้ที ่สศอ. ระดับผูใ้ชง้านท่ัวไป ครัง้

11,230,000 0 0 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาชีแ้จงและเผยแพร่

ประชาสมัพันธง์านภายใตโ้ครงการใหเ้ป็นทีรู่จั้ก 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกก่ลุม่เป้าหมายและ

ผูส้นใจ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาใน กทม. ครัง้

    -จัดสมัมนาใน กทม.

11,230,000 0 0 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของ

ภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยั

และพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั ในการพมั

นาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

ของภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แผน/ผล 6 เดอืน

0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

0

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการพัฒนาตน้แบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่

ใชง้านแลว้ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย (อยู่

ระหวา่งรออนุมัตขิอบเขตงานจา้งทีป่รกึษาฯ)

7,168,000 0



20/4/2563 การตดิตามประเมนิผลความกา้วหนา้

bioie.oie.go.th/oiepolicy/from_report/from_report3.php 1/1

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 )

หนวยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปิ : 2.การสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตร อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะทั้งป

แผน/ผล 6

เดือน
ทั้งป

แผน/ผล 6 เดือน

แผน ผล
รอย

ละ
แผน

ผลเบิก

จาย

รอย

ละ

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการแหงอนาคต

7,141,400 0 0 0.00 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความกาวหนาของโครงการ)

ปญหา-อุปสรรค

ขอเสนอแนะ
    - .00



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการศกึษาแนวทางการยกระดับผลติภาพและ

สรา้งมลูคา่ (Value creation) ของภาคเศรษฐกจิไทย

 ดว้ยหุ่นยนต ์ระบบอัตโนมัต ิและดจิทัิล (อยูร่ะหวา่ง

กระบวนการจัดท าสญัญาจา้ง คาดวา่แลว้เสร็จภายใน

เดอืน เม.ย.)

4,179,700 0 0 0



20/4/2563 การตดิตามประเมนิผลความกา้วหนา้
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แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 )

หนวยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปิ : 2.การสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน/

ปญหา-อุปสรรค/ขอเสนอแนะทั้งป

แผน/ผล 6

เดือน
ทั้งป

แผน/ผล 6

เดือน

แผน ผล
รอย

ละ
แผน

ผลเบิก

จาย

รอย

ละ

โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพ่ือขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม 4.0

3,993,500 0 0 0.00ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความกาวหนาของโครงการ)

ปญหา-อุปสรรค

ขอเสนอแนะ
    - .00



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดท าแผนการตลาดและประชาสมัพันธเ์ขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด
 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การจัดท าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน

และผลการศกึษา

    -รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและผล

การศกึษา

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหศ์ักยภาพในเชงิ

พืน้ที ่โอกาสและปัญหา/อปุสรรค

    -ศกึษาและวเิคราะหศ์ กยภาพในเชงิพืน้ที ่

โอกาสและปัญหา/อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดท า (รา่ง) แผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษใน

ภาพรวม และรายพืน้ที่

ขอ้เสนอแนะ

    -จัดท า (รา่ง) แผนการตลาดและประชาสมัพันธ์

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม และรายพืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหแ์ละก าหนดกลุม่เป้าหมาย

ในการท าการตลาดและประชาสมัพันธ์

    -วเิคราะหแ์ละก าหนดกลุม่เป้าหมายในการท า

การตลาดและประชาสมัพันธ์

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

2,070,000 0 0 0

1 - 0

1 - 0

1 - 0

10 - 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษใน

ภาพรวม และรายพืน้ที่

    -จัดท าแผนการตลาดและประชาสมัพันธเ์ขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม และรายพืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางการด าเนนิงานดา้น

การตลาดและประชาสมัพันธใ์นภาพรวม และราย

พืน้ที่

    -จัดท าแนวทางการด าเนนิงานดา้นการตลาด

และประชาสมัพันธ ์ทัง้ในภาพรวม และรายพืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางและกลไกการ

ขับเคลือ่นแผนการตลาดและประชาสมัพันธ์

    -จัดท าแนวทางและกลไกการขับเคลือ่น

แผนการตลาดและประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาสมัภาษณ์

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากลุม่ยอ่ย (Focus Group)

    -จัดสมัมนากลุม่ยอ่ย

กจิกรรมยอ่ย สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) หรอืสอบถามความคดิเห็นจาก

ผูเ้กีย่วขอ้ง

    -สมัภาษณ์เชงิลกึ

กจิกรรมหลกั การตดิตามความคบืหนา้การ

ด าเนนิงาน

กจิกรรมยอ่ย การตดิตามความคบืหนา้การ

ด าเนนิงาน

    -การตดิตามความคบืหนา้การด าเนนิงาน

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษา

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาขัน้ตน้

    -รายงานการศกึษาขัน้ตน้

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาขัน้กลาง

    -รายงานการศกึษาขัน้กลาง

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาฉบับสมบรูณ์

    -รายงานการศกึษาฉบับสมบรูณ์

2,070,000 0 0 0

1 - 0

1 - 0

1 - 0

5 - 0

5 - 0

8 - 0

10 - 0

10 - 0

10 - 0
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