
 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในรอบ 9 เดอืน (ตุลาคม 2562 – มถุินายน 2563) 

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

 

 

 



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.)



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

       การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและ

       เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การสง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมใหเ้ป็นมติรกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

 5. สง่เสรมิภาคอตุสาหกรรมใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รกิาร

      อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมชวีภาพ ปี

 พ.ศ. 2563
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบ Bio Innovation 

Linkage

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุหารอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

เพือ่ก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบหลกัที่

ส าคญัของระบบ Bio Innovation Linkage ให ้

สามารถพัฒนาระบบทีม่คีวามสอดคลอ้งและ

ครอบคลมุการใชง้านทกุรูปแบบ

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,000,000 800,000 550,000 55

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและพัฒนาระบบ Bio 

Innovation Linkage ของอตุสาหกรรมชวีภาพ 

เพือ่ใชใ้นการจัดเก็บ เชือ่มโยง และน าเสนอ

ขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยดว้ยระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

1 ปัญหา-อปุสรรค

    -วดัจากจ านวน ระบบใหม่

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูงานวจัิย

ดา้นชวีภาพในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค รวมถงึ

ขอ้มลูส าคญัดา้นเทคโนโลยกีารผลติใน

อตุสาหกรรมชวีภาพ โดยครอบคลมุ 3 กลุม่

ผลติภัณฑเ์ป้าหมาย ไดแ้ก ่พลาสตกิชวีภาพ 

(Bioplastics) เคมชีวีภาพ (Biochemicals) 

และชวีเภสชัภัณฑ ์(Biopharmaceuticals)

1 ขอ้เสนอแนะ

    -วดัจากจ านวน ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การสรา้งกลไกการรับรอง

ผลติภัณฑช์วีภาพของไทย

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าระบบการขอการรับรอง

ผลติภัณฑช์วีภาพและการขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑ ์

Bio Label

ระบบ

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบตราสญัลกัษณ์ Bio Label

 ส าหรับผลติภัณฑช์วีภาพของไทย

1

    -วดัจากจ านวน แบบ

กจิกรรมหลกั อบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการ 1

กจิกรรมยอ่ย อบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการ 

เกีย่วกบัมาตรการทางภาษีของภาครัฐในการ

สง่เสรมิผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้อง

ทางชวีภาพและขัน้ตอนการขอรับการรับรอง Bio 

Label

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

1 1 100

- 0

- 0

- 0

- 0

1,000,000 800,000 550,000 55



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพร่และ

ประชาสมัพันธ์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพร่และ

ประชาสมัพันธโ์ครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมชวีภาพ

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ 1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของ

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ชวีภาพ

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

- 0

- 0

1,000,000 800,000 550,000 55



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ออกแบบและจัดท าโครงสรา้ง

ขอ้มลูของฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมหุน่ยนต์

และระบบอตัโนมัต ิรูปแบบการน าเสนอ และ

ก าหนดแนวทาง/แผนด าเนนิการจัดหาและจัดเก็บ

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ออกแบบและจัดท าโครงสรา้ง

ขอ้มลูของฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมหุน่ยนต์

และระบบอตัโนมัต ิรูปแบบการน าเสนอ และ

ก าหนดแนวทาง/แผนด าเนนิการจัดหาและจัดเก็บ

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

งาน

    -1งาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั วเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัต ิ7 ฐาน

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญใน

อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัติ

ฐานขอ้มลู

    -1 ฐานขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ฐานขอ้มลูเทคโนโลยใีน

อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัติ

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

- update 

แผน/ผล 9 เดอืน

1,019,100 305,730 305,730 30

1 1 100

- update 

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย 2.3 ฐานขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลู

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเคลือ่นไหวของการพัฒนา

อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตขิองไทย

และประเทศทีส่ าคญั ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสาร 

และสถานการณืทีเ่กีย่วขอ้ง

80

    -80 เรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 2.4 ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัติ

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.5 ฐานขอ้มลูสถตินิ าเขา้-สง่ออก

อตุสาหกรรมหุน้ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตขิอง

ประเทศไทย

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.6 ฐานขอ้มลูสถติกิารน าเขา้-

สง่ออกอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตทิี่

ส าคญั 4 ประเทศ

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.7 ฐานขอ้มลูมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง 1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การจัดท ารายงานและบทวเิคราะห์ 2

กจิกรรมยอ่ย 3.1 จัดท ารายงานอตุสาหกรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัต ิรายไตรมาส (ไตรมาส 

2/2563, ไตรมาส 3/2563)

ฉบับ

    -2 ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 3.2 จัดท ารายงานอตุสาหกรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัต ิรายปี และบทวเิคราะห์

 ภาวะการคา้โลกปี 2562

1

    -1ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดท าบทวเิคราะหผ์ลกระทบ

สถานการณ์ Covid-19 ทีม่ตีอ่อตุสาหกรรมหุน่ยนต์

และระบบอตัโินมัตขิองไทย

1 - 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

5 5 100

1,019,100 305,730 305,730 30



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

    -1 ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมหลกั จัดท าระบบประเมนิเทคโนโลยขีอง

สถานประกอบการ

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดท าระบบประเมนิเทคโนโลยี

ของสถานประกอบการ

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบัระบบ

ฐานขอ้มลูและ Website ทีเ่กีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย 5.1 เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบัระบบ

ฐานขอ้มลูและ Website ทีเ่กีย่วขอ้ง

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาและระดมความ

คดิเห็นสถานการณ์อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ

อตัโนมัต ิของไทย

1

กจิกรรมยอ่ย 6.1 การจัดสมัมนาและระดมความ

คดิเห็นสถานการณ์อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ

อตัโนมัต ิของไทย

ครัง้

    -1 ครัง้

- 0

- 0

- 0

- 0

1,019,100 305,730 305,730 30



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงฐานขอ้มลูหลกั 1

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ (1.1.1 

ผูผ้ลติรถยนต)์

ฐาน

    -ขอ้มลูผูผ้ลติรถยนตใ์นประเทศ 1 ฐาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ (1.1.2 

ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

1

    -ขอ้มลูผูผ้ลติรถจักรยานยนตใ์นประเทศ 1 ฐาน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ (1.1.3 

ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

1 ขอ้เสนอแนะ

    -ขอ้มลูผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตใ์นประเทศ 2,190 ราย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ (1.2.1 

ผูผ้ลติรถยนต)์

1

    -ขอ้มลูผูผ้ลติรถยนตต์า่งประเทศ 30 ราย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ (1.2.2 

ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

1

    -ขอ้มลูผูผ้ลติรถจักรยานยนตต์า่งประเทศ 20 ราย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ (1.2.3 

ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

1

    -ขอ้มลูผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตต์า่งประเทศ 251 ราย ฐาน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- update 

- update 

- update 

- update 

- update 

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.1 ผลติ))

8

    -ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.2 จ าหน่าย))

8

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.3 จดทะเบยีน))

8

    -ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.4 มลูคา่สง่ออกและน าเขา้))

8

    -ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกและน าเขา้รถยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.2 รถจักรยานยนต ์(1.3.2.1 ผลติ))

8

    -ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.2 รถจักรยานยนต ์(1.3.2.2 จ าหน่าย))

8

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.2 รถจักรยานยนต ์(1.3.2.3 จดทะเบยีน))

8

    -ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.2 รถจักรยานยนต ์(1.3.2.4 มลูคา่สง่ออกและน าเขา้))

8

    -ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกและน าเขา้รถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในตา่งประเทศ 

(1.4.1 รถยนต ์(1.4.1.1 ผลติ))

1

    -ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในตา่งประเทศ 

(1.4.1 รถยนต ์(1.4.1.2 จ าหน่าย))

1

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในตา่งประเทศ 

(1.4.2 รถจักรยานยนต ์(1.4.2.1 ผลติ))

1

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

1 1 100

1 1 100

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในตา่งประเทศ 

(1.4.2 รถจักรยานยนต ์(1.4.2.2 จ าหน่าย))

1

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถจักรยานยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ (1.5.1 

FTA และ อตัราอากร)

1

    -ขอ้มลูดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 1 ฐาน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยาน

ยนต ์(1.6.1 มาตรฐานในประเทศ)

1

    -ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศ 1

 ฐาน

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยาน

ยนต ์(1.6.2 มาตรฐานตา่งประเทศ)

1

    -ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนตต์า่งประเทศ

 1 ฐาน

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ (1.7.1 

กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ)

8

    -ขอ้มลูกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูกฎระเบยีบ ภาครัฐ (1.8.1 ประกาศ

กฎระเบยีบภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบั อตุสาหกรรมยานยนต์)

1

    - ขอ้มลูประกาศกฎระเบยีบภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

อตุสาหกรรมยานยนต ์1 ฐาน

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมยาน

ยนต ์(1.9.1 ขา่วความเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

ยานยนต)์

160

    -ขา่วความเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมยานยนต ์

จ านวน 20 ขา่วตอ่เดอืน

ขา่ว

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

1 1 100

1 1 100

- update 

- update 

- update 

3 2 66.67

- update 

60 80 133.33



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรม และ 

Infographic

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน ฉบับ

    -รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน เดอืนละ 1 ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตร

มาส

3

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ไตรมาศละ 

1 ฉบบั

ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยานยนต์

 ประจ าปี

1

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยานยนต ์ประจ าปี 2562 ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมรายปี 1

    -รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมรายปี 2562 ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.5 Infographic 1

    - Infographic จ านวน 1 เรือ่งตอ่เดอืน เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การเผยแพร่ขอ้มลู 64

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การเผยแพร่ขอ้มลูผา่นทาง Facebook ครัง้

    - การเผยแพร่ขอ้มลูผา่นทาง Facebook 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์

กจิกรรมยอ่ย 3.2 การเผยแพร่ขอ้มลูทางอเีมล์ 64

    -การเผยแพร่ขอ้มลูทางอเีมล ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดสมัมนา เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 1

    -ัจััดสมัมนา เผยแพร่ประชาสมัพันธจ์ านวน 1 ครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.4 การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1

    - การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็นจ านวน 1 ครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั การประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร 2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร ครัง้

    -การประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิารจ านวน 2 ครัง้

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

3 2 66.67

2 2 100

1 1 100

1 2 200

3 3 100

24 40 166.67

24 16 66.67

- 0

- 0

1 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่ม

บ ารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท าฐานขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัของ

อตุสาหกรรมอากาศยาน ไดแ้ก ่ขอ้มลูสถติกิารตลาดและ

การผลติ, ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นผูป้ระกอบการ, และขอ้มลูกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐาน

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1.1 ตลาดโลก (จ านวนเทีย่วบนิ/

ผูโ้ดยสารจ าแนกตามภมูภิาค)

ฐานขอ้มลู

    -1ฐานขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 2.1.2 ตลาดโลก (ปรมิาณเครือ่งบนิใหม ่

และทีใ่ชใ้นปัจจบุนั จ าแนกตามภมูภิาค)

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.3 ตลาดในประเทศ (จ านวนเทีย่วบนิ) 1 ขอ้เสนอแนะ

    -1 ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.2 ตลาดโลก (ปรมิาณเครือ่งบนิใหม ่

และทีใ่ชใ้นปัจจบุนั จ าแนกตามภมูภิาค)

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.5 มลูคา่น าเขา้-สง่ออกไทย จ าแนก

ตาม HS Code

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.6 การลงทนุในประเทศ 1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

- update 

- update 

1 1 100

- 0

แผน/ผล 9 เดอืน

1,000,000 300,000 300,000 30

1 1 100

- update 

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย 2.2.1 ผูผ้ลติชิน้สว่นอากาศยาน ชือ่ ทีอ่ยู ่

ทนุจดทะเบยีน งบการเงนิ BOI ผลติภัณฑ์

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.2.2 หน่วยซอ่มบ ารุงอากาศยาน ชือ่ ทีอ่ยู่

 ทนุจดทะเบยีน งบการเงนิ BOI ความสามารถซอ่ม

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.3.1 กฎระเบยีบ การผลติชิน้สว่นอากาศ

ยาน

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.3.2 กฎระเบยีบ การซอ่มบ ารุงอากาศยาน 1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.4 ตลาดในประเทศ (ปรมิาณเครือ่งบนิ

ใหม ่และทีใ่ชใ้นปัจจบุนั)

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การศกึษาขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่ม

บ ารุงและผลติชิน้สว่นอากาศยานของไทยเปรยีบเทยีบกบั

ตา่งประเทศ รวมถงึบทวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก จ านวน 1

 ฉบบั

1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 รายงานการศกึษาเชงิลกึอตุสาหกรรม

ซอ่มบ ารุงและผลติชิน้สว่นอากาศยานของประเทศไทย

เปรยีบเทยีบกบัตา่งประเทศ

ฉบับ

    -1ฉบบั

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาและระดมความคดิเห็น

สถานการณ์อตุสาหกรรมซอ่มบ ารุงและผลติชิน้สว่นอากาศ

ยานของไทย 1 ครัง้

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดสมัมนาและระดมความคดิเห็น

สถานการณ์อตุสาหกรรมซอ่มบ ารุงและผลติชิน้สว่นอากาศ

ยานของไทย

ครัง้

    -1ครัง้

- 0

- update 

- 0

- 0

- 0

- update 

- update 

1,000,000 300,000 300,000 30



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยั

         ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะ

อตุสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาฐานขอ้มลูศนูย์

สารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ มรีูปแบบการ

ใหบ้รกิารทีส่รา้งความสะดวกตอ่ผูรั้บบรกิารเพือ่

รองรับแนวโนม้เทคโนโลยดีจิทัิล

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให ้

เขา้ถงึไดง้า่ย สอดคลอ้งกบัเนือ้หา รายงาน 

และขอ้มลู

    -ปรับปรุงฐาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเชงิลกึดา้น

อตุสาหกรรมอาหาร

8

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์สง่ออก

อาหารไทยรายเดอืน

เรือ่ง

    -รายงาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย รายงานแนวโนม้การสง่ออกและ

สญัญาณเตอืนภัยอตุสาหกรรมอาหาร รายเดอืน

8

    -รายงาน เรือ่ง

3 4 133.33

1 - 0

3 4 133.33

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,900,000 1,520,000 665,000 35

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Situation Report)

3

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย เทรนดส์นิคา้อาหารในตลาดโลก

 (World Food Market Trends)

6

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานพยากรณ์สง่ออกอาหาร

ไทย รายไตรมาส

3

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารในประเทศ 

(Thailand Food Market Report)

8

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารโลก 

(World Food Market Report)

8

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย สรุปสาระส าคญักฎระเบยีบ

มาตรฐานอาหาร

32

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานการเตอืนภัยดา้นความ

ปลอดภัยอาหารและมาตรการการคา้ (Early 

Warning)

2

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วการปรับปรุงกฎหมายและ

มาตรฐานอาหารของประเทศคูค่า้ (World Food

 Law & Regulation News)

32

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม

รายพืน้ที่

2

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Update)

16

    -รายงาน เรือ่ง

6 6 100

12 12 100

- 0

12 12 100

1 1 100

3 3 100

3 3 100

3 3 100

1 1 100

1 1 100

1,900,000 1,520,000 665,000 35



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ขา่วนวตักรรม (Innovation 

Corner)

16

    -รายงาน ฉบับ

กจิกรรมหลกั พัฒนาฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Food Directory 

(เพิม่รายชือ่ผูป้ระกอบการใหม ่จ านวน 300 ราย)

    -ผูป้ระกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Sector Databank 

(ฐานขอ้มลู Thailand Food Industry Profile)

2

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Sector Databank 

(ฐานขอ้มลู Thailand Food Sector Info)

4

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Industry Overview

 (ฐานขอ้มลู Industry Overview)

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Market 

Intelligence (ฐานขอ้มลูสว่นแบง่ตลาดอาหาร

ภายในประเทศ (By Brand or By Company))

8

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Market 

Intelligence (ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหาร

ของประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่ (Global Food 

Industry Profile))

3

    -รายงาน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Law & Regulations

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Technology

    -ขอ้มลู

1 - 0

1 - 0

3 3 100

1 1 100

1 2 200

1 - 0

300 - 0

- 0

6 6 100

1,900,000 1,520,000 665,000 35



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั Site visit ตดิตามสถานการณ์

อตุสาหกรรมรายสาขา

5

กจิกรรมยอ่ย Site visit ตดิตามสถานการณ์

อตุสาหกรรมรายสาขา

โรง

    -Site visit

กจิกรรมหลกั จัดประชมุร่วมกบัผูป้ระกอบการ

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุร่วมกบัผูป้ระกอบการ

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น

ครัง้

    -การประชมุ

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ์

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ์

    -รายงาน

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัแกผู่ป้ระกอบการ

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัแกผู่ป้ระกอบการ

    -เรือ่ง

กจิกรรมหลกั ตดิตามประเมนิผล 2

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามประเมนิผล ฉบับ

    -รายงาน

- 0

1 - 0

1 - 0

- 0

- 0

1,900,000 1,520,000 665,000 35



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาค

        อตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั : 1. ปรับปรงุฐานขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย : 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ 1

 - ฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย : 1.2 ขอ้มลูการผลติ 8

ครัง้

3 2 67 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย : 1.3 ขอ้มลูการตลาด 8

ครัง้

3 3 100

กจิกรรมยอ่ย : 1.4 ขอ้มลูการลงทนุ 8

ครัง้

2 2 100

กจิกรรมยอ่ย : 1.5 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑแ์ละ

กฎระเบยีบ

1

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย : 1.6 กรอบเจรจา FTA และอตัราภาษี

น าเขา้

1

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย : 1.7 ขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรม

1

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย : 1.8 ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย : 1.9 ขอ้มลูเทคโนโลยผีลติภัณฑ์ 2

ผลติภัณฑ์

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



กจิกรรมยอ่ย : 10. ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

80

ขา่ว

30 21 70

กจิกรรมหลกั : 2. การจัดท ารายงานศกึษาบท

วเิคราะห์

กจิกรรมยอ่ย : 2.1 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์รายเดอืน

8

ครัง้

3 2 67

กจิกรรมยอ่ย : 2.2 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์รายไตรมาส

3

ครัง้

1 1 100

กจิกรรมยอ่ย : 2.3 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์รายปี และภาวะการคา้โลก

1

ครัง้

1 1 100

กจิกรรมยอ่ย : 2.4 รายงานผลการเตอืนจากระบบ

เตอืนภัย (Early Warning System)

24

ครัง้

9 6 67

กจิกรรมยอ่ย : 2.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโนม้

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสจ์ากแบบจ าลอง

ประมาณการแนวโนม้อตุสาหกรรมและการสง่ออก

16

ครัง้

6 4 67

กจิกรรมยอ่ย : 2.6 ขอ้มลูผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส ์(Industry Profile)

2

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย : 2.7 ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิสข์องประเทศทีส่ าคัญ (Country Profile)

4 

เรือ่ง

2 1 50

กจิกรรมหลัก : 3. การเผยแพรแ่ละน าเสนอขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย : 3.1 จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น

กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)

2

ครัง้

1

กจิกรรมยอ่ย : 3.2 เว็บไซต์ 1

ระบบ

กจิกรรมหลกั : 4. การด าเนนิการดา้นอืน่ ๆ

กจิกรรมยอ่ย : 4.1 การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจ

ของการใชบ้รกิาร

2

ครัง้

1

กจิกรรมยอ่ย : 4.2 การปรับปรงุพัฒนาการแสดงผล

หนา้เว็บไซต์

1

ระบบ



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

พลาสตกิ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การวางแผนด าเนนิงาน 1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลู วางแผน เตรยีมการ

ด าเนนิงาน

แผน

    -มแีผนการด าเนนิงาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การจัดท าฐานขอ้มลู 3000

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจผูป้ระกอบการพลาสตกิไทยปี 

2563

ราย

    -จ านวนผูป้ระกอบการไทย ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบพลาสตกิสากล 3

    -จ านวนผูป้ระกอบการสากล ราย

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาด 26

    -ขอ้มลูการตลาด ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูราคาวตัถดุบิ 8

    -ขอ้มลูราคาเม็ดพลาสตกิ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมพลาสตกิ

240

    -จ านวนขา่ว ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎ 

ระเบยีบ

1

    -จ านวนฐานขอ้มลู ฐาน

- update 

3 3 100

90 90 100

- update 

9 9 100

แผน/ผล 9 เดอืน

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- 1 100

- update 

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู FTA ของไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมพลาสตกิ

1

    -จ านวนฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิในอาเซยีน 80

    -จ านวนขา่วในอาเซยีน ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 80

    -จ านวนขา่ว ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ 2

    -จ านวนการปรับปรุงฐานขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูงานวจัิย 1

    -จ านวนฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย อตัราภาษีขาเขา้ของผลติภัณฑ์

พลาสตกิ

1

    -จ านวนฐาน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูโครงการอตุสาหกรรม

พลาสตกิสรุปภาพรวมอตุสาหกรรมพลาสตกิไทย ที่

ประมวลจากการส ารวจผูป้ระกอบการและสถติติา่ง ๆ

1

    -จ านวนฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมหลกั รายงานสถานการณ์ 44

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ ครัง้

    -จ านวนการรายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานศกึษาเชงิลกึอตุสาหกรรม

พลาสตกิ

1

    -จ านวนรายงาน เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การเผยแพร่ประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์ 1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพร่ประชาสมัพันธ์

เว็บไซต์

ครัง้

    -จ านวนการจัดประชาสมัพันธ์

- update 

15 15 100

- update 

- update 

- update 

- update 

- update 

30 30 100

30 30 100

- update 

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1

    -จ านวนการประชมุ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย พืน่ทีโ่ฆษณาและประชาสมัพันธข์อ้มลู

ใหก้บัผูป้ระกอบการ

10

    -จ านวนหน่วยงาน โรงงาน

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารผา่น 

Social Networks

80

    -จ านวนขา่วสาร เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย E-Learning 8

    -จ านวนการอบรม เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การเตอืนภัยการคาดการณ์ 8

กจิกรรมยอ่ย รายงานเตอืนภัยอตุสาหกรรม ครัง้

    -จ านวนรายงาน

กจิกรรมหลกั การประเมนิความพงึพอใจของการใช ้

บรกิาร

2

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิความพงึพอใจ /สรุปผล

การใชบ้รกิาร

ครัง้

    -จ านวนการประเมนิผล

กจิกรรมหลกั การจัดสง่รายงานและการเผยแพร่ 10

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาขัน้ตน้ ชดุ

    -จ านวนรายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 10

    -จ านวนรายงาน ชดุ

กจิกรรมยอ่ย รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 10

    -จ านวนรายงาน ชดุ

กจิกรรมยอ่ย รายงานฉบบัสมบรูณ์ 10

    -จ านวนรายงาน ชดุ

กจิกรรมยอ่ย บทสรุปผูบ้รหิารและ CD บนัทกึขอ้มลู 10

    -จ านวนรายงาน ชดุ

- 0

- 0

10 10 100

- 0

- update 

10 10 100

3 0

3 3 100

- update 

30 30 100

- update 
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยั

         ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู

อัจฉรยิะ ดา้นการเพิม่ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม 

(Productivity)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การพัฒนา/ปรับปรุง/ตอ่ยอด 

โครงสรา้งของระบบและขอ้มลู

4

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรุงขอ้มลูใหทั้นสมัยใน

สว่นประกอบเดมิ (Existing Modules) 

ประกอบดว้ยการปรับปรุงขอ้มลูในสว่น 

Productivity Measurement ใหเ้ป็นปัจจบัุน 

โดยใชข้อ้มลูปีลา่สดุ ทีม่กีารเผยแพร่ จ านวน 4 

ฐานขอ้มลู ไดแ้ก ่1) ขอ้มลูความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศในสว่น ทีเ่กีย่วกบัผลติภาพ 

จาก IMD World Competitiveness Yearbook 

(WCY) 2) ขอ้มลูดชันผีลติภาพของกลุม่

ประเทศอาเซยีน จาก APO Productivity 

Databook 3) ขอ้มลูผลติภาพรายสาขา

อตุสาหกรรม (Industrial Productivity) โดยใช ้

ขอ้มลูจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและส านักงาน

สถติแิหง่ชาตมิาท าการประมวลผล และ

ฐาน

- 4 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน
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แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

 4) ขอ้มลูผลติภาพในระดบัธรุกจิ (Business 

Productivity) โดยใชข้อ้มลูทางการเงนิของ

บรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์(Listed

 Company) จากตลาดหลกัทรัพย ์แหง่ประเทศ

ไทย มาท าการประมวลผล

    -ฐานขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย การรวบรวมขอ้มลูโครงการ

สนับสนุนภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่

เกีย่วขอ้งกบัการปรับปรุงผลติภาพของ

ผูป้ระกอบการ (Support Projects) เพือ่น ามา

จัดท าฐานขอ้มลูโครงการทีม่ปีระโยชนต์อ่การ

พัฒนาองคก์รในดา้นตา่ง ๆ โดยจัดเป็นหมวดหมู่

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการสบืคน้

1

    -ฐานขอ้มลู ระบบ

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูที่

ปรกึษาเฉพาะดา้น (Specialized Consultant) 

เป็นการรวบรวมขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในดา้นตา่ง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 เพิม่เตมิ 

รวมทัง้การปรับปรุงฐานขอ้มลูทีป่รกึษาเฉพาะ

ดา้น (Specialized Consultant) ใหเ้ป็นปัจจบัุน

1 ขอ้เสนอแนะ

    -ฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ

เว็บไซต ์(User Interface) ใหม้คีวามน่าสนใจ 

และสามารถเขา้ถงึขอ้มลู บทวเิคราะหต์า่ง ๆ 

รวมทัง้เขา้ถงึบรกิารตา่ง ๆ (Services) ไดง้า่ยขึน้

1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

- 1 100

- update 

- 4 100

- 1 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

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 าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัผลติภาพของ

สถานประกอบการและประเทศตอ่ไป โดยจะมี

การจัดท าบทวเิคราะหจ์ านวน 2 เรือ่ง ในรูปแบบ

อนิโฟกราฟิก

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะห/์งานวจัิย/

สถานการณ์เกีย่วกบัอตุสาหกรรม 4.0 (Industry

 4.0 Knowledge) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการและ

หน่วยงานภาครัฐทราบถงึแนวโนม้หรอื

สถานการณ์ของภาคอตุสาหกรรมในการ

ปรับเปลีย่นไปสูก่ารเป็นอตุสาหกรรม 4.0 และ

เตรยีมพรอ้มรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

รวมทัง้หาแนวทางในการพัฒนาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ โดยจะมี

การจัดท า บทวเิคราะหจ์ านวน 2 เรือ่ง ใน

รูปแบบอนิโฟกราฟิก

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

- update 

- update 

- update 

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ารายงานการศกึษาแนว

ทางการเพิม่ผลติภาพอตุสาหกรรม โดยเป็น

การศกึษาเกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นผลติภาพ

ของประเทศไทยในชว่งทีผ่า่นมา เพือ่วเิคราะห์

ถงึสถานะระดบัผลติภาพ แนวโนม้และทศิ

ทางดา้นผลติภาพของประเทศ รวมถงึการ

รวบรวมความคดิเห็นจากผูม้สีว่นได ้สว่นเสยี 

(Stakeholders) เพือ่หาแนวทางการขบัเคลือ่น

ผลติภาพของประเทศในอนาคต

1

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบการสบืคน้ขอ้มลู

ผูใ้หบ้รกิาร (Service Providers)

1

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารใน

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 ทัง้

ดา้นซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์เพือ่ให ้

ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการยกระดบัองคก์รตนเอง

สามารถสบืคน้ขอ้มลู เขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูไดง้า่ย

ขึน้

ฐาน

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธแ์ละจัดอบรม

ศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะ 

ดา้นการเพิม่ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม 

(Productivity Intelligence Unit)

10000

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธศ์นูย์

สารสนเทศฯ ในรูปแบบดจิทัิลจะมกีารจัดท า

จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์(E-newsletter) 

และจัดสง่ใหแ้กผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยมเีป้าหมาย

ไมต่ า่กวา่ 10,000 ฉบับ

ฉบับ

    -จ านวนจดหมายขา่ว

- 1 100

- 10000 100

- update 
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การรวบรวมขอ้คดิเห็นการใชง้าน

ศนูยส์ารสนเทศฯ ดว้ยการสอบถามความคดิเห็น

จากผูท้ีเ่ขา้มาใชร้ะบบ โดยจะด าเนนิการทัง้ใน

รูปแบบการส ารวจออนไลน ์และสอบถามจากผู ้

ทดลอง ใชง้านในกจิกรรมประชาสมัพันธ์

ผา่นบธูนทิรรศการ เพือ่น าขอ้คดิเห็นทีไ่ดม้า

ปรับปรุงและพัฒนาการใหบ้รกิารศนูย์

สารสนเทศฯ ทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมการใชง้านศนูย์

สารสนเทศฯ เพือ่แนะน าการใชง้านใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีข่องกระทรวงอตุสาหกรรมตลอดจนผู ้

มสีว่นเกีย่วขอ้งสามารถใชร้ะบบฐานขอ้มลูให ้

เกดิประโยชนส์งูสดุ โดยจะจัดอบรม 1 ครัง้ มี

ผูเ้ขา้ร่วมจ 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 การประชาสมัพันธ์

ผา่นบธูนทิรรศการในกจิกรรมสมัมนาหรอื

หลกัสตูรฝึกอบรมตา่ง ๆ จ านวน 3 ครัง้

3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

- update 

- update 

- 0

- update 

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอ้มลู 400

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ราย

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการผลติ 1

    -ขอ้มลุการผลติ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาดของไทย 8 ขอ้เสนอแนะ

    -ขอ้มลูการตลาด ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคญั 1

    -ฐานขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคญั ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม 1

    -ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ 1

    -ฐานขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูงานวจัิย 20

    -ขอ้มลุงานวจัิย เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการลงทนุ 1

    -ฐานขอ้มลูดา้นการลงทนุ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขา่ว 160

    -จ านวนขา่ว ขา่ว

60 64 106.67

7 5 71.43

- update 

- 0

- update 

3 2 66.67

- update 

แผน/ผล 9 เดอืน

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- update 

- 0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/

กฎระเบยีบ

1

    -ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/

กฎระเบยีบ

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูระบบเตอืนภัย 8

    -ขอ้มลูการเตอืนภัยอตุสาหกรรม ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานและบทวเิคราะห์ 3

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส รายงาน

    -จ านวนรายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายครึง่ปี 1

    -จ านวนรายงาน รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายปี และ

วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1

    -จ านวนรายงาน รายงาน

กจิกรรมยอ่ย E-News รายสปัดาหใ์หก้บัสมาชกิ 32

    -ม ีE-News รายสปัดาหใ์หก้บัสมาชกิ ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพร่ น าเสนอขอ้มลู และ

ประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

100

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ คน

    -ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1

    -จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 160

    -มกีารประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย พืน้ที ่webboard กระดานสนทนาบน

เว็บไซต์

5

    - Webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ เรือ่ง

- 28 560

- 0

60 40 66.67

12 8 66.67

- 0

- 0

- 0

3 2 66.67

1 1 100

- update 

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงพัฒนาการน าเสนอขอ้มลู 1

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาการ

น าเสนอขอ้มลูน าเขา้-สง่ออก

เรือ่ง

    -วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาตดิตัง้รูปแบบการ

นาเสนอขอ้มลูนาเขา้-สง่ออก

กจิกรรมหลกั ด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ 1

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงผลหนา้

เว็บไซต์

ครัง้

    -ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงผลหนา้เว็บไซต์

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ และสรุป

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

2

    -ประเมนิผลความพงึพอใจ และสรุปความพงึ

พอใจในการใชบ้รกิาร

ครัง้

- 0

- 0

- 0

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสรา้งระบบขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐานระบบการ

จัดการและการเตอืนภัย
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั มรีะบบการแจง้เตอืนภัย (Warning System)

 ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้

เชงิเทคนคิ

1

กจิกรรมยอ่ย มรีะบบการแจง้เตอืนภัย (Warning System)

 ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้

เชงิเทคนคิ

ระบบ

    -ระบบเตอืนภัย ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั มฐีานขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลู

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ

5

กจิกรรมยอ่ย มฐีานขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลู

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ

ฐาน

    -ฐานขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั มกีารปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวน

การน าเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต์

1

กจิกรรมยอ่ย มกีารปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวน

การน าเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต์

ครัง้

    -ปรับปรุงเว็ปไซต์

100

- 0

แผน/ผล 9 เดอืน

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- 1 100

- 5

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั มกีารศกึษาแนวทางปฏบัิตดิา้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ (Best 

Practices)

1

กจิกรรมยอ่ย มกีารศกึษาแนวทางปฏบัิตดิา้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ (Best 

Practices)

เรือ่ง

    -ฺBฺest Practice

กจิกรรมหลกั มกีารจัดท าบทวเิคราะหด์า้นมาตรฐานระบบ

การจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

27

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดท าบทวเิคราะหด์า้นมาตรฐานระบบ

การจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

เรือ่ง

    -บทวเิคราะห์

กจิกรรมหลกั มกีารจัดท าการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

1

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดท าการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

เรือ่ง

    -การศกึษาเชงิลกึ

กจิกรรมหลกั มกีารจัดสมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพร่ความรู ้ 3

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดสมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพร่ความรู ้ ครัง้

    -จัดสมัมนา

กจิกรรมหลกั มกีารเผยแพร่ขา่วสารและองคค์วามรูด้า้น

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ

8

กจิกรรมยอ่ย มกีารเผยแพร่ขา่วสารและองคค์วามรูด้า้น

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ

ครัง้

    -จดหมายขา่ว

กจิกรรมหลกั มรีายงานการประเมนิผลความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารของโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย มรีายงานการประเมนิผลความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารของโครงการ

แบบ

ประเมนิ

    -ผลประเมนิ

- 0

- 0

5 4 80

16 12 75

- 0

- 0

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ า

         และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะอตุสาหกรรมแฟชัน่ (อตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 การวางแผนการด าเนนิงาน 1

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการด าเนนิงาน พรอ้มรวบรวมขอ้มลูปฐมภมูิ

และทตุยิภมู ิ

ขอ้มลู

    -ขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 ปรับปรุงฐานขอ้มลูดา้นอตุสาหกรรม

แฟชัน่ใหอ้ยูใ่นรูปอเิล็กทรอนกิส ์(การพัฒนาและปรับปรุงฐานขอ้มลู

ใหทั้นสมัย)

24

กจิกรรมยอ่ย 2) ฐานขอ้มลูสถติสิง่ออก-น าเขา้ (อตุสาหกรรมสิง่

ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ อญัมณีและครือ่ง

ประดบั)

ขอ้มลู

    -ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 3) ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ (อตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ อญัมณีและครือ่งประดบั )

24

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 4) ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ การลงทนุ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ 

และอญัมณีและเครือ่งประดบั)

24

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

12 13 108.33

12 13 108.33

1 1 100

12 18 150

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

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

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 5) ฐานขอ้มลู Thailand Industrial Profile ไดแ้ก ่

Textile & Garment, Leather & Shoes, Gems & Jewelry

3

    -เรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 6) ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ และเครือ่งหนังและรองเทา้ 

และอญัมณีและเครือ่งประดบั)

19

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 7) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหวประเทศคูค่า้และ

คูแ่ขง่อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

8

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 8) ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่

8

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 9) ฐานขอ้มลูเตอืนภัยส าหรับอตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่

8

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1) ฐานขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม (อตุสาหกรรมสิง่

ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ อญัมณีและครือ่ง

ประดบั)

9

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 ปรับปรุงฐานขอ้มลูดา้นอตุสาหกรรม

แฟชัน่ใหอ้ยูใ่นรูปอเิล็กทรอนกิส ์(การตดิตามความเคลือ่นไหว

อตุสาหกรรมแฟชัน่ภาพรวม)

2

กจิกรรมยอ่ย 1) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหวแฟชัน่ ขอ้มลู

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2) ฐานขอ้มลู Fashion Link 8

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 3) ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชัน่ 8

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

4 4 100

- 1 50

4 4 100

4 6 150

3 6 200

4 4 100

4 4 100

1 1 100

9 9 100

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



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 วเิคราะหข์อ้มลู และจัดท ารายงาน บท

วเิคราะหห์รอืบทความ

1

กจิกรรมยอ่ย 1) รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอไทย ปี 2562/2563 ฉบับ

    -ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2) รายงานสถานการณ์ความเคลือ่นไหวตา่ง ๆ ของ

อตุสาหกรรมแฟชัน่ภาพรวม และรายอตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้และเครือ่งหนัง และอญัมณีและเครือ่งประดบั 

(Fashion Outlook)

3

    -ฉบับ ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 3) เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

แฟชัน่ผา่นเว็บไซตส์ถาบันฯ

240

    -ขา่ว ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย 4) ขอ้มลูแนวโนม้อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่รายไตรมาสผา่นสือ่ประเภทตา่ง ๆ (Economic 

Forecast)

3

    -ฉบับ ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 5) ขอ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรมแฟชัน่ในรูปแบบ 

E-Newsletter

8

    -ฉบับ ฉบับ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่4 การเผยแพร่และประชาสมัพันธข์อ้มลู 3

กจิกรรมยอ่ย ประชมุ/สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมแฟชัน่ (ครัง้)

ครัง้

    -ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประชมุ/สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมแฟชัน่ (จ านวนคน)

150

    -คน คน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่5 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 2

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ครัง้

    -ครัง้

1 1 100

1 0

- 0

1 1 100

4 6 150

1 1 100

120 120 100

- 0

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



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

และไมย้างพารา ปี พ.ศ. 2563
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

8

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

เดอืน

    -ใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ตดิตามขา่วสารความเคลือ่นไหวใน

อตุสาหกรรมยางและไมย้างพารา

240

กจิกรรมยอ่ย สรุปขา่วเศรษฐกจิ ขา่ว

    -วดัจากจ านวน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารความเคลือ่นไหวในดา้นตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมยางและไมย้างพารา

64

    -วดัจากจ านวน ขา่ว

กจิกรรมหลกั การประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู 8

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์

ยางและไมย้างพารารายเดอืน

ฉบับ

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์

ยางและไมย้างพารารายไตรมาส

3

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,900,000 1,520,000 665,000 35

4 4 100

120 152 126.67

32 37 115.63

4 4 100

2 2 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์

ยางและไมย้างพารารายปี

1

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างภาพรวม

8

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าบทวเิคราะหเ์ชงิลกึทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1

    -วดัจากจ านวน ฉบับ

กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกบั

ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดบัสงู

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกบั

ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดบัสงู

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ 1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์

และน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนไ์ปปรับปรุงเว็บไซต์

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

1,900,000 1,520,000 665,000 35

- 0

4 4 100

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยั

        ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์

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

กจิกรรมหลกั วางแผนการด าเนนิงาน และรวบรวมขอ้มลู

ปฐมภมูแิละทตุยิภมูทัิง้ในประเทศและตา่งประเทศ

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลู วางแผน เตรยีมการด าเนนิงาน ครัง้

    -วางเแผนการด าเนนิงาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงฐานขอ้มลูเดมิ 8

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรุง/เพิม่เตมิฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม

 บรรจภัุณฑ์

ครัง้

    -ปรับปรุงฐานขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานการศกึษา วเิคราะห ์วจัิย 2

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์าย

ไตรมาส 2 ฉบับ

ฉบับ

    -รายงานสภาวะรายไตรมาส

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์าย

เดอืน 8 ฉบับ

8

    -รายงานสภาวะรายเดอืน ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์ายปี

 1 ฉบับ

1

    -รายงานสภาวะรายปี ฉบับ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

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

1 1 100

4 4 100

2 2 100

4 4 100

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ภาพรวม 8 ฉบับ

8

    -ผลการเตอืนภัย ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

พลาสตกิ 8 ฉบับ

8

    -ผลการเตอืนภัย ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานบทวเิคราะหเ์ชงิลกึในหัวขอ้หรอื

ประเด็นทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์

จ านวน 1 ฉบับ

1

    -บทวเิคราะหเ์ชงิลกึ ฉบับ

กจิกรรมหลกั ตดิตาม จัดท าขอ้มลู และสรุปขา่วสารความ

เคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑอ์ยา่งสม า่เสมอ

240

กจิกรรมยอ่ย สรุปขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ขา่ว

    -ขา่วความเคลือ่นไหว

กจิกรรมหลกั จัดหาฐานขอ้มลูของทัง้ในและตา่งประเทศที่

เก็บขอ้มลูเกีย่วกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑเ์พือ่น ามา

ประกอบการปรับปรุงฐานขอ้มลูในดา้นตา่ง ๆ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดหาฐานขอ้มลูของไทยและตา่งประเทศที่

เก็บขอ้มลูเกีย่วกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ฐานขอ้มลู

    -พัฒนาฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย บ ารุงรักษาฐานขอ้มลูตา่ง ๆ และเพิม่

ประสทิธภิาพการสบืคน้ ขอ้มลู ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่ง

ตอ่เนือ่ง

8

    -บ ารงรัุกษาฐานขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงเว็บไซต ์บ ารุงรักษาฐานขอ้มลู และ

เพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านสบืคน้ขอ้มลู

1

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรุงเว็บไซตใ์หส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูจาก

ฐานขอ้มลูไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ครัง้

    -ปรับปรุงเว็บไซต์

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

4 4 100

4 4 100

- 0

120 120 100

1 1 100

4 4 100

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย บ ารุงรักษาฐานขอ้มลู ใหส้ามารถท างานได ้

อยา่งตอ่เนือ่ง

8

    -บ ารงรัุกษาฐานขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมหลกั เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบั IU กลางของ

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

1

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบั IU กลางของ

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ครัง้

    -เชือ่มโยงขอ้มลู

กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น Packaging

 Industry Expert Panel จ านวน 1 ครัง้

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น Packaging

 Industry Expert Panel

ครัง้

    -ประชมุกลุม่ยอ่ย

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเพือ่ประชาสมัพันธเ์ว็บไซตใ์ห ้

เป็นทีรู่จั้ก

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่ประชาสมัพันธเ์ว็บไซตใ์ห ้

เป็นทีรู่จั้ก เพือ่ใหเ้กดิประโยชนจ์ากการใชง้านจรงิของ

หน่วยงาน กลุม่เป้าหมาย และบคุคลท่ัวไป

ครัง้

    -สมัมนาประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซตแ์ละน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนม์าพัฒนาและ

ปรับปรุงเว็บไซตอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

2

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซตแ์ละน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนม์าพัฒนาและ

ปรับปรุงเว็บไซต์

ครัง้

    -ความพงึพอใจ

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

4 4 100

1 1 100

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกล
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอ้มลู 1

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ฐาน

    -ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ 1 ฐาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของไทย 8

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของไทย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายชือ่ผูน้ าเขา้-สง่ออกรายส าคญั 1 ขอ้เสนอแนะ

    -รายชือ่ผูน้ าเขา้-สง่ออก ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของตา่งประเทศ 11

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของตา่งประเทศ ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1

    -ฐานขอ้มลูกรอบการเจรจา FTA ของไทย ฐาน

กจิกรรมยอ่ย งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 12

    -จ านวนงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่ว 240

    -จ านวนขา่ว ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1

    -ฐานขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

1

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- update 

3 2 66.67

- 0

- 0

- update 

5 4 80

90 69 76.67

- update 

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ

และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐาน

กจิกรรมหลกั การจัดท ารายงาน/บทวเิคราะห์ 8

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายเดอืน ครัง้

    -จ านวนรายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล

ไทย

1

    -โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานระบบเตอืนภัย (Early Warning

 System)

8

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายปี และวเิคราะห์

ภาวะการคา้โลก

1

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพร/่ประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์ 50

กจิกรรมยอ่ย สมัมนา คน

    -ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา

กจิกรรมยอ่ย Business Relation 1

    -จัด Business Relation ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1

    -จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประชมุร่วมกบักลุม่อตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

1

    -ประชมุร่วมกบักลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล สภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย พืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ 1

    -มพีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 24

    -มกีารประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook เรือ่ง

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- update 

3 2 66.67

1 1 100

- 0

3 2 66.67

- 0

- 0

- 0

- 1 100

- 2 200

- update 

9 56 622.22



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายชือ่หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูจากศนูย์

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใช ้

งาน

1

    -รายชือ่หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูจากศนูยว์เิคราะห

ขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใชง้าน

ฐาน

กจิกรรมหลกั การด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิและสรุปความพงึพอใจ ครัง้

    -มกีารประเมนิและสรุปการพงึพอใจ

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหนา้

เว็บไซต์

1

    -มกีารปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหนา้เว็บไซต์ ครัง้

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- 0

- update 

1 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเหล็ก

และโลหการ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรุงฐานขอ้มลูหลกั 8

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาด ครัง้

    -ขอ้มลูการตลาด ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย 1

    -ฐ่า่นขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย 1 ฐาน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก 1 ขอ้เสนอแนะ

    -ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก 1 ฐาน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการผลติ 8

    -ขอ้มลุการผลติ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูราคา 8

    -ขอ้มลูราคา ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคญั 5

    -ขอ้มลูการคา้ของประเทศส าคญั ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย ขา่ว 400

    -จ านวนขา่ว ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 18

    -จ านวนงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 1

    -1 ฐาน ฐาน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

3 2 66.67

- update 

- update 

3 2 66.67

3 2 66.67

- update 

150 100 66.67

6 4 66.67

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ

1

    -ฐานขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1

    -ฐานขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1 ฐาน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1

    -ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/ 

กฎระเบยีบ 1 ฐาน

ฐาน

กจิกรรมหลกั การจัดท ารายงานบทวเิคราะห/์บทวจัิยที่

เกีย่วกบัอตุสาหกรรม

3

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ครัง้

    -จ านวนรายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายเดอืน 8

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายปี และวเิคราะห์

ภาวะการคา้โลก

1

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานบทวเิคราะหส์ถานการณ์เหล็ก

ตา่งประเทศ

1

    -รายงานบทวเิคราะหส์ถานการณ์เหล็ก ตา่งประเทศ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย 1

    -โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานพัฒนาระบบเตอืนภัย (Early 

Warning System)

8

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย บทความอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน 5

    -บทความอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ของอตุสาหกรรม

เหล็กในอาเซยีนเป็นรายไตรมาส

3

    -จ านวนรายงาน ครัง้

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- update 

- update 

- update 

1 1 100

3 2 66.67

- 0

- 0

- 1 100

3 2 66.67

- update 

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั การเผยแพร่และประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์ 80

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุ Forum ใหญ่ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1

    -จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้

กจิกรรมยอ่ย พืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ 10

    -ผูป้ระกอบการสนใจลงโฆษณา ราย

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 40

    -มกีารประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิและสรุปความพงึพอใจ ครัง้

    -มกีารประเมนิและสรุปการพงึพอใจ

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลหนา้

เว็บไซต์

1

    -มกีารปรับปรุงพัฒนาการ แสดงผลหนา้เว็บไซต์ ครัง้

1,900,000 1,045,000 1,045,000 55

- 0

- 0

- 2 20

15 10 66.67

1 0

- update 



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาศักยภาพชิน้สว่นยานยนตไ์ทย เพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่าร

ผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

3,678,000 735,000 735000 20 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั : ศกึษาสถานภาพและแนวโนม้ของอตุสาหกรรม

การผลติชิน้สว่นยานยนต ์รวมทัง้ก าหนดหลักเกณฑเ์พือ่

คัดเลอืกชิน้สว่นยานยนตใ์นการปรับเปลีย่นไปสูอ่ตุสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve)

1 1 1 100 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย : รวบรวมและศกึษาเอกสาร งานวจัิย และสถติทิี่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย เพือ่

วเิคราะหส์ถานภาพและแนวโนม้ของอตุสาหกรรมการผลติ

ชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย ขอ้มลู

ขอ้เสนอแนะ

 - ขอ้มลูสถานภาพและแนวโนม้ของอตุสาหกรรมการผลติ

ชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย

กจิกรรมยอ่ย : รวบรวมและศกึษาเอกสาร งานวจัิย พรอ้มทัง้

จัดประชมุหารอืรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยาน

ยนตไ์ทย เพือ่วเิคราะหแ์ละก าหนดหลักเกณฑใ์นการคัดเลอืก

ชิน้สว่นยานยนตท์ีม่ศีักยภาพในการปรับเปลีย่นไปสูอ่ตุสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve)

1 1 0.7 70

 - หลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

 ทีเ่ป็นทีย่อมรับจากภาคอตุสาหกรรม

หลักเกณฑ ์/ 

ระบบ

กจิกรรมยอ่ย : ศกึษาและวเิคราะหผ์ลติภัณฑ ์(Product) และ

กระบวนการผลติ (Process) ในอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์

ของประเทศไทย เพือ่ปรับเปลีย่นไปสูอ่ตุสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-Curve) เบือ้งตน้

1 1 1 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

 - ขอ้มลูปัจจัยและองคป์ระกอบของอตุสาหกรรมเพือ่ประกอบ

ในหลักเกณฑก์ารคัดเลอืกอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ระบบ

กจิกรรมยอ่ย : รวบรวมผลลัพธจ์ากขอ้ที ่1 2 และ 3 รวมทัง้

หารอืรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรม และผูผ้ลติชิน้สว่นยาน

ยนตเ์พือ่คัดเลอืกอตุสาหกรรมทีม่ศีักยภาพ ในการปรับเปลีย่น

จากอตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนตไ์ปสูอ่ตุสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve) อยา่งนอ้ย 2 อตุสาหกรรม โดยก าหนด

เป็นผลติภัณฑเ์ป้าหมายของโครงการศกึษานี้

2 2 1 50

 - อตุสาหกรรมเป้าหมายทีค่ัดเลอืกแลว้ 2 อตุสาหกรรมทีม่คีวาม

เป็นไปไดท้ีอ่ตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นจะปรับตัวเขา้สูอ่ตุสาหกรรม

อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลกั : ศกึษาโครงสรา้งการผลติ การตลาดทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ และศักยภาพการแขง่ขันของ

ผลติภัณฑเ์ป้าหมาย เพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve)

กจิกรรมยอ่ย : • ศกึษาโครงสรา้งการผลติ การตลาดทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ ศักยภาพการแขง่ขันและมาตรฐาน

ของผลติภัณฑเ์ป้าหมาย เพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติใน

อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1 0.5

 - ผลการศกึษาศักยภาพตลาดของอตุสาหกรรมเป้าหมาย เพือ่

ใชป้ระกอบในการสมัภาษณ์หรอืสนทนากลุม่ (Focus Group 

Discussion)

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย : • วเิคราะหแ์ละก าหนดหว่งโซอ่ปุทาน (Supply

 Chain) ของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตแ์ละผลติภัณฑ์

เป้าหมาย โดยเชือ่มโยงเขา้กบัหว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve)

1 0.2

 - ขอ้มลูหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ทีเ่ชือ่มโยง

อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนตแ์ละอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย : • วเิคราะหแ์ละก าหนดแผนทีค่ลัสเตอร ์

(Cluster Map) ของอตุสาหกรรมเป้าหมาย ทีแ่สดงความ

เชือ่มโยงระหวา่งหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยาน

ยนตก์บัหน่วยงาน/อตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

1 0.2



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

 - ขอ้มลูแผนทีค่ลัสเตอร ์(Cluster Map) ของอตุสาหกรรม

เป้าหมายเพือ่แสดงความเชือ่มโยงระหวา่งหว่งโซอ่ปุทานของ

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตก์บัหน่วยงาน/อตุสาหกรรมอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง

ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั : ศกึษาวเิคราะหปั์ญหาอปุสรรค และปัจจัยแหง่

ความส าเร็จในการพัฒนาชิน้สว่นยานยนตเ์พือ่เขา้สูห่ว่งโซก่าร

ผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

กจิกรรมยอ่ย : • จัดการสนทนากลุม่ (Focus Group 

Discussion) และสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรม

ชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย เพือ่รว่มกนัวเิคราะหปั์ญหา

อปุสรรคและปัจจัยแหง่ความส าเร็จของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยาน

ยนตข์องประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาชิน้สว่นยานยนตเ์พือ่

เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1

 - แผนการสมัภาษณ์เชงิลกึและสนทนากลุม่ (Focus Group 

Discussion) ของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย

 เพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

แผน

 - ขอ้มลูจากการจัดการสนทนากลุม่ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งใน

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทยและอตุสาหกรรม

เป้าหมาย 100 ราย

1

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย : • วเิคราะหปั์จจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความไดเ้ปรยีบ

ในการแขง่ขัน รวมทัง้โอกาสและอปุสรรคของอตุสาหกรรม

ชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทยเพือ่ปรับตัวเขา้สูอ่ตุสาหกรรม

เป้าหมาย ผา่นแบบจ าลอง Dynamic Diamond Model ของ 

Michael E. Porter จากขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ

1

 - แนวทางในการพัฒนาอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตส์ู่

อตุสาหกรรมเป้าหมาย

แนวทาง

กจิกรรมหลกั : ก าหนดยทุธศาสตรใ์นการสง่เสรมิและพัฒนา

ชิน้สว่นยานยนตไ์ทย ส าหรับการพัฒนาเพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่าร

ผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย : • จัดการสนทนากลุม่ (Focus Group 

Discussion) ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์อง

ประเทศไทย เพือ่รว่มกนัวเิคราะหแ์ละก าหนดแผนยทุธศาสตร์

ในการสง่เสรมิและพัฒนาชิน้สว่นยานยนตไ์ทย ส าหรับการ

พัฒนาเพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-Curve) โดยมุง่เนน้สรา้งแผนกลยทุธ์

กจิกรรมหลกั : จัดท าแผนในการพัฒนาศักยภาพชิน้สว่นยาน

ยนตทั์ง้มาตรการระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว

กจิกรรมยอ่ย : • น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์รว่มกบัขอ้มลู

จากการสนทนากลุม่ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมชิน้สว่นยาน

ยนตข์องประเทศไทย มาสงัเคราะหเ์พือ่จัดท าแผนในการพัฒนา

ศักยภาพชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทยเพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่าร

ผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ทัง้มาตรการระยะสัน้ 

ระยะกลาง และระยะยาว

2

 - ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่พัฒนาแผนในการพัฒนา

อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนตส์ูอ่ตุสาหกรรมเป้าหมายทัง้ 2

 อตุสาหกรรม

อตุสาหกรรม

กจิกรรมยอ่ย : • วเิคราะหแ์ละพรอ้มทัง้จัดประชมุหารอืรว่มกบั

ผูเ้ชีย่วชาญของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ทย เพือ่ก าหนด

บทบาทและแนวปฏบัิตสิ าหรับผูเ้กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรม

ชิน้สว่นยานยนตท์กุภาคสว่น ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบการ สมาคม

วชิาชพี สถาบันการศกึษา และหน่วยงานภาครัฐ

1

 - การรับฟังความเห็นของผูป้ระกอบการและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งใน

อตุสาหกรรมชิน้สว่นและอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย : • จัดท าประชาพจิารณ์ 1

 - น าเสนอผลการศกึษา ครัง้



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั ในการพมันา

         ผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาและสง่เสรมินวตักรรมบรรจภัุณฑส์มัยใหม่

เพือ่ลดการสญูเสยีสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาแนวทาง รวบรวมขอ้มลู วางแผน

 เตรยีมการด าเนนิงานตลอดโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาแนวทาง รวบรวมขอ้มลู วางแผน

 เตรยีมการด าเนนิงานตลอดโครงการ

ขอ้มลู

    -ขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูสถานภาพ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหาร

แปรรูป

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูสถานภาพ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรม

บรรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหาร

แปรรูป

ขอ้มลู

    - - ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท าเกณฑแ์ละประชมุคดัเลอืกสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรูป เป้าหมาย 3 กลุม่

3

กจิกรรมยอ่ย จัดท าเกณฑแ์ละประชมุคดัเลอืกสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรูป เป้าหมาย 3 กลุม่

ผลติภัณฑ์

    -- เกณฑก์ารคดัเลอืกสนิคา้เป้าหมาย 3 กลุม่

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

4,150,000 1,452,500 1,452,500 35

1 1 100

1 1 100

3 3 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหศ์กัยภาพในการ

ผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรมและแนวโนม้

ความตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรูป 3 กลุม่เป้าหมาย

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหศ์กัยภาพในการ

ผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรมและแนวโนม้

ความตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรูป 3 กลุม่เป้าหมาย

ขอ้มลู

    -ขอ้มลูวเิคราะหศ์กัยภาพในการผลติ

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้น

การผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรม และ

แนวโนม้ความตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหมใ่น

อนาคต ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรูป 

เปรยีบเทยีบกบับรรจภัุณฑใ์นปัจจบัุน 3 กลุม่เป้าหมาย

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้น

การผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรม และ

แนวโนม้ความตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหมใ่น

อนาคตส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรูป 

เปรยีบเทยีบกบับรรจภัุณฑใ์นปัจจบัุน 3 กลุม่เป้าหมาย

ขอ้มลู

    -วเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการผลติ

กจิกรรมหลกั ศกึษาการพัฒนาและสง่เสรมิ

นวตักรรมบรรจภัุณฑส์มัยใหมส่ าหรับสนิคา้เกษตร

และอาหารแปรรูปเป้าหมาย 3 กลุม่เป้าหมาย

3

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาการพัฒนาและสง่เสรมิ

นวตักรรมบรรจภัุณฑส์มัยใหมส่ าหรับสนิคา้เกษตร

และอาหารแปรรูป 3 กลุม่เป้าหมาย

ขอ้มลู

    -สง่เสรมิและการพัฒนาบรรจภัุณฑส์นิคา้ 3 

กลุม่เป้าหมาย

4,150,000 1,452,500 1,452,500 35

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดท าร่างยทุธศาสตรแ์ละจัดประชมุ

กลุม่ยอ่ยเพือ่น าเสนอร่างฯ และแนวทางการพัฒนา

ยกระดบัใหเ้ป็นบรรจภัุณฑส์มัยใหม่

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าร่างยทุธศาสตรแ์ละจัดประชมุ

กลุม่ยอ่ยเพือ่น าเสนอร่างฯ และแนวทางการพัฒนา

ยกระดบัใหเ้ป็นบรรจภัุณฑส์มัยใหม่

แผน

    -ร่างยทุธศาสตร ์พรอ้มแนวทางการพัฒนา

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เผยแพร่ผลการศกึษา 

ยทุธศาสตร ์และแนวทางขบัเคลือ่นเชงินโยบาย

1

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เผยแพร่ผลการศกึษา 

ยทุธศาสตร ์และแนวทางขบัเคลือ่นเชงินโยบาย

ครัง้

    -เผยแพร่ผลการศกึษา

4,150,000 1,452,500 1,452,500 35

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยั

         ภาคอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2. ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รกิาร

         อยา่งมปีระสทิธภิาพ

 4.สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนการใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพของกระทรวงอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดท าดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing 

Managers Index : PMI)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ส ารวจและตดิตามขอ้มลูดชันี

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ของโรงงานอยา่งนอ้ย 

400 ตวัอยา่ง

3200

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและตดิตามขอ้มลูดชันี

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ของโรงงานอยา่งนอ้ย 

400 ตวัอยา่ง

ชดุ

    -ส ารวจขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค
8

ฉบับ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

2,334,000 816,900 816,900 35

1200 1200 100

    -รายงาน PMI 3 3 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลหาความสมัพันธร์ะหวา่ง

ดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) กบั ผลติภัณฑม์วล

รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ภาคอตุสาหกรรม และดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI)

 กบั ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (Manufacturing 

Production Index: MPI) หรอือืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เหมาะสมและเปรยีบเทยีบได ้

8 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลหาความสมัพันธร์ะหวา่ง

ดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) กบั ผลติภัณฑม์วล

รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ภาคอตุสาหกรรม และดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI)

 กบั ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (Manufacturing 

Production Index: MPI) หรอือืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เหมาะสมและเปรยีบเทยีบได ้

ครัง้

    -ประเมนิ

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงฐานขอ้มลูระบบจัดเก็บขอ้มลู

 ประมวลผล และจัดท ารายงานดชันผีูจั้ดการฝ่าย

จัดซือ้ (PMI) (E-Report) ในระบบออนไลน์

8

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรุงฐานขอ้มลูระบบจัดเก็บขอ้มลู

 ประมวลผล และจัดท ารายงานดชันผีูจั้ดการฝ่าย

จัดซือ้ (PMI) (E-Report) ในระบบออนไลน์

ครัง้

    -ปรับปรุงฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการใหม้า

กรอกขอ้มลูดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

8

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการใหม้า

กรอกขอ้มลูดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

ครัง้

    -ประชาสมัพันธ์

2,334,000 816,900 816,900 35

3 3 100

3 3 100

3 3 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดประชมุ/สมัมนาเพือ่เผยแพร่ผล

การศกึษาและประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการในการ

กรอกขอ้มลูดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุ/สมัมนาเพือ่เผยแพร่ผล

การศกึษาและประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการในการ

กรอกขอ้มลูดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

ครัง้

    -สมัมนา

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้เสนอแนะเพือ่พัฒนาการ

จัดท าดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ใหส้มบรูณ์และ

มปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ตอ่ไป

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้เสนอแนะเพือ่พัฒนาการ

จัดท าดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ใหส้มบรูณ์และ

มปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ตอ่ไป

ครัง้

    -ขอ้เสนอแนะ

2,334,000 816,900 816,900 35

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

         การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการปฏริปูผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

 (Transformation to Bio-Plastics Industry)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. ประชาสมัพันธ ์เพือ่รับสมัครสถาน

ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ประชาสมัพันธ ์เพือ่รับสมัครสถาน

ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ

งาน

    -จ านวนงาน ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

11,116,900 6,670,140 6,670,140 60

14 14 100

1 1 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั 3. การใหค้ าปรกึษาสถานประกอบการ 

เพือ่พัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ

20

กจิกรรมยอ่ย 3.1 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก 

และพจิารณาคดัเลอืกสถานประกอบการทีม่คีวาม

เหมาะสม ในการพัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ 

หรอืผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้องทาง

ชวีภาพ โดยค านงึถงึศกัยภาพและความพรอ้มของ

สถานประกอบการเป็นหลกั

สถาน

ประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ส ารวจและเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้ของ

สถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 20 

กจิการ เพือ่ประเมนิแนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ์

พลาสตกิชวีภาพทีเ่หมาะสม อาท ิการคดัเลอืก

วตัถดุบิชวีภาพ กระบวนการผลติ และรูปแบบ

ผลติภัณฑ ์โดยภายหลงัเสร็จสิน้โครงการ จะตอ้ง

สามารถผลติผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ หรอื

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้องทางชวีภาพ 

รายละ 1 ผลติภัณฑ์

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 3.3 ด าเนนิการออกแบบสามมติขิอง

ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ดัเลอืก เพือ่วเิคราะหโ์ครงสรา้ง

ทางวศิวกรรม

20

    -จ านวนแบบ 3 มติิ แบบ

กจิกรรมยอ่ย 3.4 ด าเนนิการจ าลองสภาวะการผลติ

ของผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ดัเลอืกดว้ยโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์เพือ่ประเมนิสภาวะทีเ่หมาะสมในการขึน้

รูปผลติภัณฑท์ีใ่ชว้ตัถดุบิชวีภาพ

20

    -จ านวนแบบจ าลองสภาวะการผลติ แบบ

11,116,900 6,670,140 6,670,140 60

20 20 100

20 20 100

20 20 100

20 20 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.5 ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิเทคนคิ

แกส่ถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ เพือ่พัฒนา

กระบวนการผลติผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพที่

เหมาะสมกบัศกัยภาพและความพรอ้มของสถาน

ประกอบการแตล่ะแหง่

60

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 3.6 ตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบ

คณุสมบัตขิองผลติภัณฑช์วีภาพทีไ่ดรั้บการพัฒนา

จากผูป้ระกอบการ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ อาท ิคณุสมบัติ

เชงิกล เชงิความรอ้น และเชงิกายภาพ จ านวน 20 

รายการคณุสมบัต ิเพือ่ใหผ้ลติภัณฑท์ีพั่ฒนาขึน้มี

คณุภาพและสามารถตอ่ยอดสูก่ารผลติเชงิพาณชิย์

20

    -จ านวนผลติภัณฑ์ ผลติภัณฑ์

กจิกรรมยอ่ย 3.7 ตดิตามและประเมนิผล เพือ่

ตรวจสอบประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ

 และด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา พรอ้มทัง้วดัผล

ส าเร็จของโครงการ

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั 4. จัดท าหลกัสตูรและอบรมใหค้วามรู ้

แกบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติในอตุสาหกรรม

พลาสตกิชวีภาพ

300

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดท าหลกัสตูรและอบรมให ้

ความรูแ้กบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติใน

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ และอตุสาหกรรม

เกีย่วเนือ่งตลอดหว่งโซอ่ปุทาน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 

250 ราย เกีย่วกบัการสรา้งมลูคา่เพิม่จากวตัถดุบิและ

เทคโนโลยชีวีภาพ ตลอดจนทศิทางความตอ้งการ

ตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และรูปแบบธรุกจิยคุใหม่

คน

    -จ านวนคน

11,116,900 6,670,140 6,670,140 60

40 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั 5. สมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ

ยกระดบัสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

150

กจิกรรมยอ่ย 5.1 จัดงานสมัมนาในพืน้ทีส่ว่นกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) จ านวน 1 ครัง้ และสว่นภมูภิาคที่

มศีกัยภาพ จ านวน 2 ครัง้ เชน่ ภาคเหนอืตอนลา่ง 

ภาคอสีานตอนกลาง ภาคอสีานตอนลา่ง ภาคใตฝ่ั้ง

อา่วไทย เป็นตน้ เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพันธก์าร

ด าเนนิงานโครงการของภาครัฐในการสง่เสรมิและ

สนับสนุนผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดบัสูอ่ตุสาหกรรม

พลาสตกิชวีภาพ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ตลอดจนสรา้งการรับรูต้อ่สาธารณชนเกีย่วกบั

เศรษฐกจิฐานชวีภาพ ซึง่เป็นกลไกใหมใ่นการ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกขิองประเทศ และแนวโนม้ความ

ตอ้งการใชผ้ลติภัณฑช์วีภาพ ทัง้ตลาดในประเทศ

และตลาดตา่งประเทศ

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมหลกั 6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

 และขอ้เสนอแนะในการปฏริูปผูป้ระกอบการสู่

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

1

กจิกรรมยอ่ย 6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนนิงาน และขอ้เสนอแนะในการปฏริูป

ผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ เพือ่

เป็นแนวทางการด าเนนิงานส าหรับภาครัฐตอ่ไป

งาน

    -จ านวนงาน

11,116,900 6,670,140 6,670,140 60

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ

       การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสง่เสรมิการเพิม่ผลติภาพการผลติ ดว้ยเทคโนโลยรีี

ไซเคลิ และการน ากากของเสยีอตุสาหกรรมกลับมาใชป้ระโยชน์
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 : การจัดท ารายละเอยีด

โครงการและแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 การจัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 : การก าหนดของเสยี

เป้าหมาย (การคดัเลอืกของเสยีส าหรับการด าเนนิงาน

โครงการ)

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 การส ารวจ ศกึษา และจัดท าขอ้มลู

รายการของเสยีทีน่่าจะมศีกัยภาพทีจ่ะน ากลบัมาใช ้

ประโยชนใ์หม่

ชดุ

    -จ านวนชดุ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของของ

เสยีทีน่่าจะมศีกัยภาพ

5

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 2.3 การพจิารณาก าหนดของเสยีเป้าหมาย 5

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

9,326,500 5,595,900 1,865,300 20

14 14 100

1 1 100

5 7 140

5 7 140



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 : การศกึษา และพัฒนา

เทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยีเป้าหมาย

3

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การส ารวจ ศกึษา และรวบรวมองค์

ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรไีซเคลิของเสยีเป้าหมาย

ประเภท/ชนดิ

    -จ านวนประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.2 การศกึษา ทดลอง และพัฒนา

เทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยีเป้าหมาย ในระดบั

หอ้งปฏบัิตกิาร (Lab Scale)

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.3 การวเิคราะหผ์ลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการ

ทดลองรไีซเคลิในระดบัหอ้งปฏบัิตกิาร

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.4 การศกึษา ทดลอง และพัฒนา

เทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยีเป้าหมาย ในระดบั

โรงงานตน้แบบ (Pilot Scale)

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.5 การวเิคราะหผ์ลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการ

ทดลองรไีซเคลิในระดบัโรงงานตน้แบบ

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่4 : การก าหนดผูป้ระกอบการผู ้

ร่วมโครงการ (คดัเลอืกโรงงานน าร่อง)

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประชาสมัพันธ ์และรับสมัคร

ผูป้ระกอบการผูร้่วมโครงการ (จดหมายเชญิ

ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง และประชาสมัพันธบ์นเวปไซต์

ของสถาบันฯ)

งาน

    -จ านวนงาน

กจิกรรมยอ่ย 4.2 การพจิารณาก าหนดผูป้ระกอบการผู ้

ร่วมโครงการ (คดัเลอืกโรงงานน าร่อง) (การแปรรูปของ

เสยีเป็นสนิคา้ 5 ราย และการใชว้ตัถดุบิทดแทน 5 ราย)

10

    -จ านวนสถานประกอบการ ราย

9,326,500 5,595,900 1,865,300 20

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

3 2 66.67

1 1 100

10 update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่5 : การปรับปรุงประสทิธภิาพ

และผลติภาพการผลติของผูป้ระกอบการผูร้่วมโครงการ 

(โรงงานน าร่อง)

5

กจิกรรมยอ่ย 5.1 การปรับปรุงประสทิธภิาพและผลติ

ภาพการผลติของผูป้ระกอบการผูร้่วมโครงการ โดยการ

แปรรูปของเสยีเป็นสนิคา้

ราย

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย 5.2 การปรับปรุงประสทิธภิาพและผลติ

ภาพการผลติของผูป้ระกอบการผูร้่วมโครงการ โดยการน า

วตัถดุบิทดแทนทีแ่ปรรูปมาจากของเสยีมาประยกุตใ์ช ้

ทดแทนวตัถดุบิปกติ

5

    -จ านวนสถานประกอบการ ราย

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่6 : การเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละ

ผลส าเร็จจากการด าเนนิงานโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 6.1 การจัดท าเอกสารเผยแพร่ (คูม่อื

แนวทางการด าเนนิงาน) 1 ชดุ (500 เลม่)

ชดุ

    -จ านวนชดุ

กจิกรรมยอ่ย 6.2 การจัดสมัมนาเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละ

ผลส าเร็จจากการด าเนนิงาน (2 ครัง้ / 60 คน)

60

    -จ านวนคน คน

9,326,500 5,595,900 1,865,300 20

2 0

- 0

2 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาตน้แบบวสัดเุชงิเทคนคิเพือ่รองรับอตุสาหกรรม

การแพทยค์รบวงจร (New S-Curve)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่รายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั พัฒนาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ทีม่ศีกัยภาพในการผลติ

9

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิและคดัเลอืกผูป้ระกอบการสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ทีม่ศีกัยภาพเพือ่เขา้ร่วมโครงการ

กจิการ

    -จ านวนสถานประกอบการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึและถา่ยทอด

องคค์วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

9

    -จ านวนสถานประกอบการ กจิการ

กจิกรรมหลกั การพัฒนาตน้แบบนวตักรรมวสัดเุชงิ

เทคนคิ/ตอ่ยอดการพัฒนาผลติภัณฑห์รอืวสัดเุชงิ

เทคนคิสูก่ารผลติผลติภัณฑเ์ชงิพาณชิย์

36

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ Mandays 

    -จ านวน Mandays

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

8,970,000 5,382,000 5,382,000 60

10 14 140

9 16 177.78

9 13 144.44

9 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนา

ผลติภัณฑต์น้แบบ

9

    -จ านวนผลติภัณฑต์น้แบบ ผลติภัณฑ์

กจิกรรมหลกั การพัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ บคุลากรในอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละ

สาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

250

กจิกรรมยอ่ย อบรมถา่ยทอดองคค์วามรูบ้คุลากรใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอ บคุลากรในอตุสาหกรรมการแพทย ์

และสาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ราย

    -จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดนทิรรศการแสดงผลงานการพัฒนา

ผลติภัณฑท์างการแพทยใ์นพืน้ทีส่ว่นกลาง

2

กจิกรรมยอ่ย จัดนทิรรศการแสดงผลงาน ครัง้

    -จ านวนการจัดนทิรรศการแสดงผลงาน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพร่สรุปผลการด าเนนิ

โครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพร่สรุปผลการด าเนนิ

โครงการ

ครัง้

    -จ านวนการจัดสมัมนา

กจิกรรมหลกั สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งกลุม่ผูป้ระกอบการ

ในอตุสาหกรรมการแพทย ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

3

กจิกรรมยอ่ย สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งกลุม่ผปูระกอบการ

ในอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ครัง้

    -จ านวนการประชมุ

8,970,000 5,382,000 5,382,000 60

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

         การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑเ์พือ่รองรับ

อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ (Smart Electronics)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การสมัมนาเปิดตวัโครงการแบบออนไลน์ 100

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาเปิดตวัโครงการฯ คน

    -จ านวนคน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธแ์ละรับสมัคร

ผูป้ระกอบการ

1

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การรับสมัครและคดัเลอืกผูป้ระกอบการเขา้

ร่วมโครงการ

8

    -จ านวนราย ราย

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

8,435,500 5,061,300 5,061,300 60

10 14 140

100 112 112

1 1 100

8 9 112.5



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั การออกแบบและพัฒนา IoT Module 1

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ Focus Group แบบออนไลน ์

(VDO Conference)

ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ Focus Group 2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การด าเนนิออกแบบเชงิวศิวกรรมและ

ทดสอบการท างาน IoT Module

3

    -จ านวนโมดลู โมดลู

กจิกรรมหลกั การปรับปรุง พัฒนาตอ่ยอดระบบ 

Platform กลาง

3

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรุง Software 

Application และ Algorithm ของ IoT Platform

ระบบ

    -จ านวนระบบ

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการท างานระหวา่ง IoT Module 

และ IoT Platform เพือ่ยนืยันความเขา้กนัไดก้อ่นท า

การบรูณาการเขา้กบัผลติภัณฑ์

3

    -จ านวนระบบ ระบบ

กจิกรรมหลกั การพัฒนาตน้แบบผลติภัณฑ ์Smart 

Electronics

8

กจิกรรมยอ่ย การใหค้ าปรกึษาพัฒนาตน้แบบผลติภัณฑ์

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(8 ราย รายละ 10 Man day)

ผลติภัณฑ/์

กระบวนการ

    -จ านวนผลติภัณฑ/์กระบวนการ

กจิกรรมยอ่ย ตดิตัง้ตน้แบบผลติภัณฑ์ 8

    -จ านวนผลติภัณฑ/์กระบวนการ ผลติภัณฑ/์

กระบวนการ

กจิกรรมยอ่ย อบรมผูป้ระกอบการ 16 คน 1 ครัง้ 2 วนั 16

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั การอบรมบคุลากรนักออกแบบและพัฒนา

ผลติภัณฑ ์Smart Electronics ( 2 รุน่ รุน่ละ 25 คน รุน่ละ

 4 วนั รวม 50 คน)

2

8,435,500 5,061,300 5,061,300 60

1 1 100

2 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

2 2 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การอบรมบคุลากรนักออกแบบและพัฒนา

ผลติภัณฑ ์Smart Electronics

50

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั การอบรมยกระดบัผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมใหม้คีวามรูก้ารออกแบบและพัฒนา

ผลติภัณฑ ์Smart Electronics (4 รุน่ รุน่ละ 25 คน รุน่ละ

 3 วนั รวม 100 คน)

4

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การอบรมยกระดบัผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมใหม้คีวามรูก้ารออกแบบและพัฒนา

ผลติภัณฑ ์Smart Electronics

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั การสมัมนาปิดตวัโครงการฯ 100

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาปิดตวัโครงการฯ คน

    -จ านวนคน

8,435,500 5,061,300 5,061,300 60

2 2 100

- 0

- 0

4 4 100

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

         การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามเป็นโรงงานอัจฉรยิะ 

เพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติตามแนวทางอตุสาหกรรม 4.0
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่โครงการ เพือ่รับ

สมัครสถานประกอบการและผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ

5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่โครงการ เพือ่รับ

สมัครสถานประกอบการและผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ยกระดบัความสามารถของสถาน

ประกอบการสูค่วามเป็น Smart Factory

20

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกสถานประกอบการ กจิการ

    -จ านวนกจิการ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

7,701,500 4,620,900 4,620,900 60

10 14 140

5 5 100

20 20 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สถานประกอบการทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกจะ

ไดรั้บการประเมนิระดบัการเป็น Smart Factory และ

ก าหนดเป้าหมายของระดบั Smart Factory ทีส่ถาน

ประกอบการมคีวามประสงค ์จะมุง่ไปสูร่ะดบัทีต่อ้งการ

20

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงานรายกจิการ ระบุ

สภาพปัญหา และแนวทางแผนการใหค้ าปรกึษาแนะน า

เพือ่เสนอตอ่สถานประกอบการ (1 Man-Day ตอ่กจิการ)

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึพรอ้มพัฒนา

สถานประกอบการสูค่วามเป็น Smart Factory (26 

Man-Day ตอ่กจิการ)

520

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล (1 Man-Day ตอ่กจิการ) 20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกสถานประกอบการเพือ่เป็น Demo 

line

3

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมยอ่ย เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาเรยีนรูส้ถาน

ประกอบการทีเ่ป็น Demo line

1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 20

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบั Smart

 Factory และอตุสาหกรรม 4.0

3

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรุงหลกัสตูร หลักสตูร

    -จ านวนหลกัสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 80

    -จ านวนคน คน

7,701,500 4,620,900 4,620,900 60

20 20 100

20 20 100

90 53 58.89

- 0

- 0

- 0

- 0

3 3 100

30 21 70



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดบับคุลากรใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกบั Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0

80

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 8

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั สรา้งทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาโรงงาน

อตุสาหกรรมใหเ้ป็น Smart Factory

1

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรุงหลกัสตูร หลักสตูร

    -จ านวนหลกัสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 30

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดบัทีป่รกึษาใหม้คีวามรู ้

ความเชีย่วชาญในการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ป็น 

Smart Factory

30

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบั

 Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0

120

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้ร่วมการสมัมนา คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบั

 Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0 (3 ครัง้ ๆ ละ 40 

คน)

120

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมทอดความรูเ้กีย่วกบั

การน าหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตมิาประยกุตใ์ชง้านและ

แสดงผลสมัฤทธิข์องโครงการ (Show Case)

100

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้ร่วมการสมัมนา คน

    -จ านวนคน

7,701,500 4,620,900 4,620,900 60

30 21 70

3 2 66.67

1 1 100

20 12 60

- 0

- 0

40 0

- 0

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมทอดความรูเ้กีย่วกบัการ

น าหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตมิาประยกุตใ์ชง้านและ

แสดงผลสมัฤทธิข์องโครงการ (Show Case) (1 ครัง้ ๆ 

ละ 100 คน)

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

7,701,500 4,620,900 4,620,900 60

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดับอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยน า

มาตรฐาน ผลติภาพและนวตักรรม เป็นเครือ่งมอืในการ

เพิม่ขดีความ สามารถนักรบอตุสาหกรรมพันธุใ์หม่

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบั

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบั

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธรั์บสมัคร

ผูป้ระกอบการเป้าหมาย ทมีทีป่รกึษาเขา้พบ

ผูบ้รหิารส ารวจสถานประกอบการ ประเมนิ

ศกัยภาพจัดประเภทนักรบ วนิจิฉัยสภาพปัญหา

และจดุออ่นทีค่วรพัฒนา และด าเนนิการประชมุ

สรุปผลการคดัเลอืกกจิการทีผ่า่นเกณฑแ์ละมี

ความพรอ้มเขา้ร่วมกจิกรรม

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าใบประชาสมัพันธรั์บสมัครใน

รูปแบบอนิโฟกราฟิก

รายการ

    -จ านวนรายการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัครออนไลน์

 ผา่น Line ads และ Facebook

2

    -จ านวนสือ่ สือ่

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

6,019,300 3,611,580 3,611,580 60

14 14 100

1 1 100

2 2 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจสถานประกอบการ โดยการ

พจิารณาคณุสมบัตผิูส้มัครขัน้ตน้จากขอ้มลูใบ

สมัคร ขอ้มลูจากแบบประเมนินักรบฯ ฐานขอ้มลู

ลกูคา้ของสถาบันอาหาร รวมทัง้ขอ้มลูในเว็บไซต์

ของสถานประกอบการทีส่มัครเขา้มาแตล่ะราย 

แลว้จงึนัดหมายลงพืน้ทีส่ ารวจสถานประกอบการ

45

    -จ านวนสถานประกอบการ สถาน

ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ประชมุทมีทีป่รกึษาสรุปผลการ

คดัเลอืกสถานประกอบการใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ

40

    -จ านวนสถานประกอบการ สถาน

ประกอบการ

กจิกรรมหลกั ประชมุก าหนดแนวทางยกระดบัฯ 

และลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาเชงิลกึดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรม เพือ่ยกระดบัผลติภาพนวตักรรม

อาหารทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่

ผูป้ระกอบการเป้าหมาย จ านวน 40 ราย กจิการละ 

88 ชัว่โมงท างาน (11 วนัท างาน)

440

กจิกรรมยอ่ย ลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาเชงิลกึดา้น

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแกผู่ป้ระกอบการ จ านวน

 40 กจิการ กจิการละ 88 ชัว่โมงท างาน (11 วนั

ท างาน)

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั กจิการทีเ่ขา้ร่วมโครงการตอ้งสง่

ผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทนทีม่บีทบาทตอ่การขบัเคลือ่น

ธรุกจิเขา้รับการอบรม 1 หลกัสตูร จ านวน 5 วนั 

อยา่งนอ้ยกจิการละ 3 คน โดยการอบรมจะแบง่

ออกเป็นรุน่ รุน่ละไมเ่กนิ 50 คน รวมทัง้หมด 120 

คน ซึง่แตล่ะคนจะตอ้งเขา้อบรมครบตามเกณฑท์ี่

ก าหนด และท าแบบประเมนิ กอ่น-หลงักรอบรม 

เพือ่วดัระดบัความรู ้

120

6,019,300 3,611,580 3,611,580 60

45 47 104.44

40 42 105

30 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย อบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูรนักรบ

อตุสาหกรรมอาหารแกผู่บ้รหิาร หรอืผูแ้ทนทีม่ี

บทบาทตอ่การขบัเคลือ่นธรุกจิของสถาน

ประกอบการ

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมหลกั จัดท าองคค์วามรูเ้พือ่การยกระดบั

ผลติภาพ นวตักรรม เทคโนโลย ีเผยแพร่ผา่น 

Food Warrior Application ทีพั่ฒนาในปี 2562 

พรอ้มน าขึน้เผยแพร่ใน application

8

กจิกรรมยอ่ย จัดท า Infographic ทีม่เีนือ้หาที่

ใหค้วามรูด้า้นการยกระดบัผลติภาพ นวตักรรม 

เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้เผยแพร่ใน application

เรือ่ง

    -จ านวนเรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย จัดท า presentation ทีม่เีนือ้หาที่

ใหค้วามรูด้า้นการยกระดบัผลติภาพ นวตักรรม 

เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้เผยแพร่ใน application

5

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย จัดท าวดิโิอคลปิ ทีม่เีนือ้หาทีใ่ห ้

ความรูด้า้นการยกระดบัผลติภาพ นวตักรรม 

เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้เผยแพร่ใน application

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

6,019,300 3,611,580 3,611,580 60

- 0

3 2 66.67

1 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขา

อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการ และ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่รายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ ที่

เกีย่วเนือ่ง

100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ ที่

เกีย่วเนือ่ง

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรม ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาดงูานในภาคอตุสาหกรรม

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะหรอืทีเ่กีย่วเนือ่ง

2

    -จ านวนการศกึษาดงูาน ครัง้

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

5,536,400 3,321,840 3,321,840 60

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 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ ที่

เกีย่วเนือ่ง

100

    -จ านวนผูถ้กูตดิตามผลการเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ

ผลการประเมนิระดบัผลติภาพแรงงานทีเ่พิม่ข ึน้

คน

1

ครัง้

1

งาน

1

งาน

1

ครัง้

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

1

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

ครัง้

    -หาความตอ้งการในการฝึกอบรมจาก

กลุม่เป้าหมาย
1

งาน

1

งาน

1

ครัง้

100

คน

5,536,400 3,321,840 3,321,840 60

- 0

    -หาความตอ้งการในการฝึกอบรมจากกลุม่เป้าหมาย 1 1 100

    -ออกแบบหลักสตูร 1 1 100

    -จัดท าแผนการอบรม 1 1 100

    -ประชาสัมพันธ์ 1 1 100

1 1 100

    -ออกแบบหลักสตูร 1 1 100

    -จัดท าแผนการอบรม 1 1 100

    -ประชาสัมพันธ์ 1 1 100

    -จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม 50 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารในระดบั

วทิยากร 4.0

100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารในระดบั

วทิยากร 4.0

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม
100

คน

1

ครัง้

1

งาน

1

งาน

1

ครัง้

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี

ชัน้สงู

1

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี

ชัน้สงู

ครัง้

    -หาความตอ้งการในการฝึกอบรมจาก

กลุม่เป้าหมาย
1

งาน

1

งาน

1

ครัง้

100

คน

5,536,400 3,321,840 3,321,840 60

- 0

    -จ านวนผูถ้กูตดิตามผลการขยายผลบรรยาย - 0

    -หาความตอ้งการในการฝึกอบรมจากกลุม่เป้าหมาย 1 1 100

    -ออกแบบหลักสตูร 1 1 100

    -จัดท าแผนการอบรม 1 1 100

    -ประชาสัมพันธ์ 1 1 100

1 1 100

    -ออกแบบหลักสตูร 1 1 100

    -จัดท าแผนการอบรม 1 1 100

    -ประชาสัมพันธ์ 1 1 100

    -จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม - 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ

ผลการประเมนิระดบัผลติภาพแรงงานทีเ่พิม่ข ึน้

100

    -จ านวนผูถ้กูตดิตามผลการเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ

ผลการประเมนิระดบัผลติภาพแรงงานทีเ่พิม่ข ึน้

คน

5,536,400 3,321,840 3,321,840 60

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการการพัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น

เพือ่รองรับการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่รายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั แตง่ตัง้คณะท างาน 3

กจิกรรมยอ่ย แตง่ตัง้คณะท างาน คณะ

    -จ านวนคณะท างาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท าหลกัสตูร 5

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหลกัสตูรเกีย่วกบัยานยนตไ์ฟฟ้า หลักสตูร

    -จ านวนหลกัสตูร

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร 5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร ครัง้

    -จ านวนการประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั คดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 260

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมการอบรม คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมหลกัสตูรพลศาสตรแ์ละการ

ออกแบบยานยนต ์ไฟฟ้า

40

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

4,813,000 2,887,800 2,887,800 60

10 14 140

3 3 100

5 5 100

5 5 100

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลกัสตูรพลศาสตรแ์ละการ

ออกแบบยานยนต ์ไฟฟ้า

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้iร่วมการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมหลกัสตูรระบบขบัเคลือ่นส าหรับ

ยานยนตไ์ฟฟ้า

40

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลกัสตูรระบบขบัเคลือ่นส าหรับ

ยานยนตไ์ฟฟ้า

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมระบบบรหิารจัดการแบตเตอรี่ 60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมระบบบรหิารจัดการแบตเตอรี่ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมการออกแบบสถานปีระจไุฟฟ้า

ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่ระบบไฟฟ้าก าลงั

60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมการออกแบบสถานปีระจไุฟฟ้า

ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่ระบบไฟฟ้าก าลงั

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมวสัดคุอมโพสติน ้าหนักเบา

ส าหรับยานยนตส์มัยใหม่

60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมวสัดคุอมโพสติน ้าหนักเบา

ส าหรับยานยนตส์มัยใหม่

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาหัวขอ้ทีเ่กีย่วกบัยานยนต์

สมัยใหม่

100

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาหัวขอ้ทีเ่กีย่วกบัยานยนต์

สมัยใหม่

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานสมัมนา

4,813,000 2,887,800 2,887,800 60

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

10 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่รายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

กจิกรรมหลกั การศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการ

ในอตุสาหกรรมอากาศยานและชิน้สว่น

20 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย การศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการใน

อตุสาหกรรมอากาศยานและชิน้สว่น

คน

    -จ านวนการศกึษาดงูาน

กจิกรรมหลกั การประเมนิศกัยภาพผูป้ระกอบการ 20

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิศกัยภาพผูป้ระกอบการ โรง

    -จ านวนสถานประกอบการ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

โครงการยกระดับความสามารถของผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมยานยนตส์ูอ่ตุสาหกรรมอากาศยาน

4,767,300 2,860,380 2,860,380 60

10 14 140

- 0

20 20 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั การใหค้ าปรกึษาแนะน าสถาน

ประกอบการในการยกระดบัศกัยภาพ

130

กจิกรรมยอ่ย การใหค้ าปรกึษาแนะน าสถาน

ประกอบการในการยกระดบัศกัยภาพ

Mandays 

    -จ านวน Mandays

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาเผยแพร่องคค์วามรู ้ 100

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพร่องคค์วามรู ้ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา

4,767,300 2,860,380 2,860,380 60

- 0

30 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

         การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดับกระบวนการผลติในสถานประกอบการ

เพือ่เขา้สูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพในยคุ 4.0 ดว้ย

ระบบ IoT (Internet of Things)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั รับสมัครผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ หรอือตุสาหกรรม

พลาสตกิทีม่แีนวโนม้ การปรับกระบวนการผลติสู่

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ ทีม่คีวามพรอ้มใน

การน าระบบ Internet of Things มาเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ และท าการคดัเลอืก

ผูป้ระกอบการพลาสตกิเพือ่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน

 12 กจิการ

12

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

4,650,000 2,790,000 2,790,000 60

10 14 140

12 12 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ หรอือตุสาหกรรม

พลาสตกิทีม่แีนวโนม้ การปรับกระบวนการผลติสู่

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ ทีม่คีวามพรอ้มใน

การน าระบบ Internet of Things มาเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ และท าการคดัเลอืก

ผูป้ระกอบการพลาสตกิเพือ่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน

 12 กจิการ

กจิการ

    -จ านวนกจิการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ศกึษา เก็บรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลูของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

เพือ่คดัเลอืกกระบวนการ/เครือ่งจักรทีจ่ะด าเนนิการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบ Internet of Things ของแตล่ะ

สถานประกอบการ

12

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา เก็บรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลูของสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

เพือ่คดัเลอืกกระบวนการ/เครือ่งจักรทีจ่ะด าเนนิการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบ Internet of Things ของแตล่ะ

สถานประกอบการ

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั วเิคราะหข์อ้มลูทีม่ผีลตอ่

กระบวนการผลติของเครือ่งจักร เพือ่ก าหนด

ต าแหน่งและปรมิาณของอปุกรณ์ส าหรับระบบ 

Internet of Things และอปุกรณ์สนับสนุนระบบ 

Internet of Things ของแตล่ะสถานประกอบการ

12

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหข์อ้มลูทีม่ผีลตอ่

กระบวนการผลติของเครือ่งจักร เพือ่ก าหนด

ต าแหน่งและปรมิาณของอปุกรณ์ส าหรับระบบ 

Internet of Things และอปุกรณ์สนับสนุนระบบ 

Internet of Things ของแตล่ะสถานประกอบการ

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

4,650,000 2,790,000 2,790,000 60

12 12 100

12 12 100

12 9 75



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาชดุ

อปุกรณ์/เซ็นเซอรใ์นการรับสง่/ควบคมุของระบบ 

Internet of Things และอปุกรณ์สนับสนุนตา่ง ๆ 

ใหส้ามารถท างานเชือ่มโยงกนัได ้เพือ่ใหส้ถาน

ประกอบการสามารถควบคมุการผลติผา่นระบบ 

online ได ้(อปุกรณ์เซ็นเซอรแ์ละอปุกรณ์สนับสนุน

ตา่ง ๆ 1 ชดุตอ่กจิการ)

12

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาชดุ

อปุกรณ์/เซ็นเซอรใ์นการรับสง่/ควบคมุของระบบ 

Internet of Things และอปุกรณ์สนับสนุนตา่ง ๆ 

ใหส้ามารถท างานเชือ่มโยงกนัได ้เพือ่ใหส้ถาน

ประกอบการสามารถควบคมุการผลติผา่นระบบ 

online ได ้(อปุกรณ์เซ็นเซอรแ์ละอปุกรณ์สนับสนุน

ตา่ง ๆ 1 ชดุตอ่กจิการ)

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาชดุ

อปุกรณ์ส าหรับระบบ Internet of Things และ 

Wireless Sensor Network กบัเครือ่งจักรที่

คดัเลอืกไวใ้นแตล่ะสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วม

โครงการ (อปุกรณ์ wireless 1 ชดุตอ่กจิการ)

12

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาชดุ

อปุกรณ์ส าหรับระบบ Internet of Things และ 

Wireless Sensor Network กบัเครือ่งจักรที่

คดัเลอืกไวใ้นแตล่ะสถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วม

โครงการ (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

4,650,000 2,790,000 2,790,000 60

12 4 33.33

12 4 33.33

8 4 50



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั วเิคราะหห์าคา่คอนดชินัทีเ่หมาะสม

ส าหรับระบบ Internet of Things ในการท างาน

ร่วมกบัเครือ่งจักร เพือ่ใหส้ามารถควบคมุการท างาน

ใหม้คีวามถกูตอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการผลติ

ของสถานประกอบการ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และ

ทดสอบและเก็บขอ้มลูการด าเนนิงานของระบบ 

Internet of Things ในการท างานร่วมกบัเครือ่งจักร

 เพือ่ใชใ้นการปรับตัง้คา่ใหม้คีวามเหมาะสม

12

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหห์าคา่คอนดชินัทีเ่หมาะสม

ส าหรับระบบ Internet of Things ในการท างาน

ร่วมกบัเครือ่งจักร เพือ่ใหส้ามารถควบคมุการท างาน

ใหม้คีวามถกูตอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการผลติ

ของสถานประกอบการ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และ

ทดสอบและเก็บขอ้มลูการด าเนนิงานของระบบ 

Internet of Things ในการท างานร่วมกบัเครือ่งจักร

 เพือ่ใชใ้นการปรับตัง้คา่ใหม้คีวามเหมาะสม

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั ปรับตัง้คา่คอนดชินัของระบบ 

Internet of Things ใหเ้หมาะสมหลงัจากการ

ทดสอบแลว้ พรอ้มทัง้ท าการทดสอบและเก็บ

ขอ้มลูซ ้า เพือ่ใหร้ะบบ Internet of Things 

สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

12

กจิกรรมยอ่ย ปรับตัง้คา่คอนดชินัของระบบ 

Internet of Things ใหเ้หมาะสมหลงัจากการ

ทดสอบแลว้ พรอ้มทัง้ท าการทดสอบและเก็บ

ขอ้มลูซ ้า เพือ่ใหร้ะบบ Internet of Things 

สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

กจิการ

    -จ านวน Man-Day

4,650,000 2,790,000 2,790,000 60

4 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั 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 เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่

ประเมนิผลประสทิธภิาพของสถานประกอบการที่

เปลีย่นแปลงไปหลงัจากการประยกุตใ์ชร้ะบบ 

Internet of Things

12

กจิกรรมยอ่ย เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่

ประเมนิผลประสทิธภิาพของสถานประกอบการที่

เปลีย่นแปลงไปหลงัจากการประยกุตใ์ชร้ะบบ 

Internet of Things

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

 และขอ้เสนอแนะในการยกระดบักระบวนการผลติ

ในสถานประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

ในยคุ 4.0 ดว้ยระบบ Internet of Things

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

 และขอ้เสนอแนะในการยกระดบักระบวนการผลติ

ในสถานประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

ในยคุ 4.0 ดว้ยระบบ Internet of Things

งาน

    -จ านวนงาน

4,650,000 2,790,000 2,790,000 60

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

         การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันดว้ยการสรา้ง

นวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากลและพัฒนา

เครอืขา่ยนวตักรรมภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. จัดท าเอกสารและสือ่

ประชาสมัพันธ ์และประชาสมัพันธแ์ละรับสมัคร 

คดัเลอืกสถานประกอบการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม

กจิกรรมโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 จัดท าเอกสารและสือ่

ประชาสมัพันธ ์และประชาสมัพันธ์

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รับสมัครคดัเลอืกสถาน

ประกอบการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม

โครงการ

15

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

2,151,300 1,290,780 1,290,780 60

14 14 100

1 1 100

15 15 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั 3. จัดฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร การ

สรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล 

ใหแ้กบ่คุลากรของสถานประกอบการ 15 แหง่

1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 ศกึษาทบทวน และจัดท า

หลกัสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารการสรา้งนวตักรรม

อยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล

หลักสตูร

    -จ านวนหลกัสตูร

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารการสรา้ง

นวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล ใหแ้ก่

บคุลากรของสถานประกอบการ แหง่ละ 2 วนั 

(จ านวนรวม 60 คน)

15

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั 4. ทวนสอบ (Verify) การสรา้ง

นวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล ใหแ้ก่

สถานประกอบการ 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 และการประสานความร่วมมอื 

เพือ่การพัฒนาตอ่ยอดในเชงิพาณชิย์

2

กจิกรรมยอ่ย 5.1 สนับสนุน/ขยายเครอืขา่ย

ภาคอตุสาหกรรมใหม้คีวามเขม้แข็งและมบีทบาท/มี

สว่นร่วมในการก าหนดทศิทาง/ชีน้ าความตอ้งการ

ดา้นนวตักรรม ไปสูห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืการ

ผลติเชงิพาณชิย์

ครัง้

    -จ านวนครัง้

2,151,300 1,290,780 1,290,780 60

1 1 100

10 5 50

- 0

- 0

- update 



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 5.2 เชือ่มโยงและประสานความ

ร่วมมอืระหวา่งผูป้ระกอบการ/นักวจัิย/หน่วยงาน

สนับสนุนงานวจัิย ในการจัดท ากรอบแนวคดิเบือ้งตน้

โครงการน าร่องนวตักรรมทีน่ าไปสูเ่ชงิพาณชิย ์หรอื

เสนอของบประมาณสนับสนุนจากแหลง่ทนุ

1

    -จ านวนโครงการ/แนวคดิ โครงการ/แนวคดิ

กจิกรรมหลกั 6. ตดิตามผลสถานประกอบการทีเ่ขา้

ร่วมโครงการปี 2562

30

กจิกรรมยอ่ย 6.1 ตดิตามผลสถานประกอบการที่

เขา้ร่วมโครงการปี 2562

สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

2,151,300 1,290,780 1,290,780 60

- update 

25 15 60



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

       การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเตรยีมความพรอ้มอตุสาหกรรมอาหารสูอ่ตุสาหกรรม

 4.0 ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานในกระบวนการ

ผลติ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2.ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครเขา้ร่วม

โครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ออกแบบ Banner ประชาสมัพันธ์

โครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ออนไลน ์

Facebook ในรูปแบบอตัโนมัต ิโดยก าหนด

กลุม่เป้าหมาย และชว่งเวลาทีก่ลุม่เป้าหมายเขา้ใช ้

งานสือ่ออนไลน ์(มคีา่ใชจ้า่ยเป็นรายวนั)

20

    -จ านวนวนั วนั

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

4,195,000 2,517,000 2,517,000 60

14 14 100

1 4 400

20 26 130



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.3 จัดสมัมนาใหค้วามรูเ้บือ้งตน้หัวขอ้

การเปลีย่นผา่นสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ประชาสมัพันธ์

โครงการ และรับสมัครแกผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมที่

สนใจ รวม 100 คน

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั 3. รับสมัครและคดัเลอืกโรงงานทีม่ี

ความพรอ้มในการเขา้ร่วมกจิกรรมการใหค้ าปรกึษา

เพือ่ปรับตวัสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

2

กจิกรรมยอ่ย 3.1 รับสมัครผูป้ระกอบการเขา้ร่วม

โครงการผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ผา่นสือ่ออนไลน ์

และการจัดสมัมนา

ชอ่งทาง

    -จ านวนชอ่งทาง

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ก าหนดเกณฑแ์ละวธิกีารการ

คดัเลอืกโรงงานเขา้ร่วมโครงการเพือ่ใหค้ าปรกึษาเชงิ

ลกึและจัดท าแผนแนวทางปรับตวัสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

1

    -จ านวนงาน งาน

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดประชมุเพือ่คดัเลอืกโรงงานเขา้

ร่วมโครงการ พรอ้มสรุปผลการคดัเลอืก 35 กจิการ

2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.4 จัดท ารายงานสรุปผลการคดัเลอืก

โรงงาน จ านวน 35 กจิการ

5

    -จ านวนชดุ ชดุ

กจิกรรมหลกั 4. จัดท าหลกัสตูรและฝึกอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารเพือ่เพิม่ความรูแ้ละทักษะใหแ้กบ่คุลากรของ

โรงงานทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดท าหลกัสตูรฝึกอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร ระยะเวลา 2 วนั

หลักสตูร

    -จ านวนหลกัสตูร

กจิกรรมยอ่ย 4.2 ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพือ่เพิม่

ความรูแ้ละทักษะใหแ้กบ่คุลากร รวม 200 คน

200

    -จ านวนคน คน

4,195,000 2,517,000 2,517,000 60

100 117 117

2 2 100

1 1 100

2 1 50

5 0

1 1 100

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 4.3 ประเมนิผลการฝึกอบรม ดว้ยการ

วดัผล Pre-Test/ Post-Test โดยตอ้งผา่นการวดัผล

ดว้ยคะแนนอยา่งนอ้ย รอ้ยละ 80

200

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย 4.4 สรุปผลการฝึกอบรม 1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั 5. กจิกรรมใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ 35

กจิกรรมยอ่ย 5.1 ด าเนนิการส ารวจ สมัภาษณ์คณะ

ผูบ้รหิาร ศกึษาระบบการบรหิารการผลติ และสภาพ

การท างาน เพือ่ทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้ (First Visit) 

จ านวน 35 กจิการ กจิการละ 1 MD

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมยอ่ย 5.2 ด าเนนิการใหค้ าปรกึษาดา้นการ

บรหิารการผลติ จ านวน 35 กจิการ กจิการละ 5 MD

175

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั 6. จัดท าแผนแนวทางปรับตวัสู่

อตุสาหกรรม 4.0 (Transformation Roadmap to 

Industry 4.0)

35

กจิกรรมยอ่ย 6.1 จัดท าแผนแนวทางปรับตวัสู่

อตุสาหกรรม 4.0 รายกจิการ (Transformation 

Roadmap to Industry 4.0)

สถาน

ประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั 7. ตดิตามประเมนิผลและจัดท ารายงาน 35

กจิกรรมยอ่ย 7.1 ตดิตามประเมนิผลและจัดท ารายงาน สถาน

ประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

4,195,000 2,517,000 2,517,000 60

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยั

        ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมกระบวนการผลติอัจฉรยิะ สาขาอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าอัจฉรยิะ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบั

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบั

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครสถาน

ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครสถาน

ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 พัฒนาบคุลากรดา้นการ

ออกแบบประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม มาตรฐาน

กระบวนการผลติและผลติภัณฑท์ีอ่จัฉรยิะใน

อตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

อจัฉรยิะ

120

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกบคุลากรเขา้ร่วม

อบรม

คน

    -จ านวนคน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

4,171,900 2,503,140 2,503,140 60

14 14 100

1 1 100

30 34 113.33



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 

ทดสอบ/วดัผล/ประเมนิผล แกบ่คุลากรทีรั่บการ

ฝึกอบรม จ านวน 120 คน

120

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 พัฒนาและประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยขีัน้สงูในกระบวนการผลติ ดา้น

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

10

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกสถาน

ประกอบการทีม่คีวามพรอ้มในการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมกระบวนการผลติอจัฉรยิะ

กจิการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการและ

สภาพของสถานประกอบการ (First Visit) จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 1 Man-day (6 Man-Hour)/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ ณ สถาน

ประกอบการ ตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไวแ้กท่างสถาน

ประกอบการ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 13 Man-day (78 

Man-Hour )/กจิการ

130

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิการออกแบบและเชือ่มโยง

ระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ (Pre-Audit) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 

Man-day (6 Man-Hour )/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิพัฒนามาตรฐาน

การผลติหรอืผลติภัณฑ ์ในอตุสาหกรรม

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

10

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกสถาน

ประกอบการทีค่วามพรอ้มในการพัฒนา เชน่ ดา้น

มาตรฐานการผลติ ดา้นมาตรฐานผลติภัณฑ ์เป็นตน้

กจิการ

4,171,900 2,503,140 2,503,140 60

30 33 110

10 10 100

10 10 100

50 40 80

- 0

10 10 100



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการและ

สภาพของสถานประกอบการ (First Visit) จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 1 Man-day (6 Man-Hour)/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ ณ สถาน

ประกอบการ ตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไว ้แกท่างสถาน

ประกอบการ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 8 Man-day (48 

Man-Hour )/กจิการ

80

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ทดลองตรวจประเมนิและขอ้เสนอแนะ

ในการปรับปรุงแกไ้ข ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ

มาตรฐาน (Pre-Audit) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 

Man-day/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั สมัมนาเผยแพร่โครงการฯ และสรุปผล

การด าเนนิงาน

100

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเผยแพร่โครงการฯ และสรุปผล

การด าเนนิงาน

คน

    -จ านวนคน

4,171,900 2,503,140 2,503,140 60

10 10 100

10 10 100

- 0

20 20 100

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 

       การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพการผลติอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ดว้ยเทคนคิการออกแบบทางวศิวกรรม เพือ่ควบคมุ

คณุภาพการผลติชิน้สว่น

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและ

แผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่เผยแพร่

โครงการไปยังกลุม่เป้าหมาย

5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่โครงการ 

เพือ่รับสมัครสถานประกอบการและผูส้นใจเขา้

ร่วมโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกบั เทคนคิการควบคมุความคลาดเคลือ่น

ของรูปร่างและขนาด

1

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรุงหลกัสตูร หลักสตูร

    -จ านวนหลกัสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม

60

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

3,201,000 1,920,600 1,920,600 60

10 14 140

5 5 100

1 1 100

36 30 83.33



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดบับคุลากรให ้

มคีวามรูเ้กีย่วกบั GD&T

60

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรม 5

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ตรวจตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้

ในงานจรงิ

60

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 5

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั พัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมให ้

สามารถเพิม่ผลติภาพการผลติดว้ยเทคนคิการ

ควบคมุความคลาดเคลือ่นของรูปร่างและขนาด

12

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกสถาน

ประกอบการ

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงานราย

กจิการ ระบสุภาพปัญหา และแนวทางแผนการ

ใหค้ าปรกึษาแนะน าเพือ่เสนอตอ่สถาน

ประกอบการ (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 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล (1 Man-Day ตอ่

กจิการ)

12

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 12

    -จ านวนกจิการ กจิการ

3,201,000 1,920,600 1,920,600 60

36 30 83.33

24 12 50

2 1 50

- 0

2 1 50

12 12 100

12 12 100

48 18 37.5

- 0

- 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอด

ความรู ้เทคนคิการควบคมุความคลาดเคลือ่น

ของรูปร่างและขนาด

80

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้ร่วมการสมัมนา คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอด

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

80

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

3,201,000 1,920,600 1,920,600 60

- 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2. ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รกิาร

        อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่เพือ่

ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขันของภาคอตุสาหกรรม
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการน าเขา้ขอ้มลูตาม

แบบฟอรม์ Single Form ทัง้แบบรายเดอืนและรายปี

ส าหรับผูป้ระกอบการ และบคุลากรใน อก. ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบของการใชง้านทีง่า่ย 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. เพือ่รับสง่ขอ้มลูระหวา่ง

กนัใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

1 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั 

i-Industry

ระบบ

    -ระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั i-Industry

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั

หน่วยงานภายใน อก. เชน่ กรอ.

1

    -ระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานใน อก. ที่

เกีย่วขอ้ง

ระบบ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

11,230,000 3,369,000 3,369,000 30

- 1 100

- 0.8 80

- 0.5 50

- 1.2 120



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการวเิคราะหป์ระมวลผล

ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปแบบรายงานอเิล็กทรอนกิส ์(Digital 

Report)

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาการจัดท ารายงานสถานการณ์การ

ผลติภาคอตุสาหกรรม

งาน

    -รูปแบบรายงานสถานการณ์การผลติ

ภาคอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสม

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการจัดท ารายงานสถานการ์

การผลติภาคอตุสาหกรรมในรูปแบบ Digital Report

1

    -ระบบการจัดท ารายงานในรูปแบบ Digital Report ระบบ

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบเชือ่มโยงการใหส้ทิธิ

ประโยชนจ์ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการที่

เขา้ร่วมใหข้อ้มลูตามแบบ Single Form อยา่งตอ่เนือ่ง

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. ระดบัผูด้แูล

ระบบ

ครัง้

    -จัดอบรมใหเ้จา้หนา้ที ่สศอ. ระดบัผูด้แูลระบบ

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมเจา้หนา้ที ่สศอ. ระดบัผูใ้ชง้าน

ท่ัวไป

1

    -จัดอบรมเจา้หนา้ที ่สศอ. ระดบัผูใ้ชง้านท่ัวไป ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาชีแ้จงและเผยแพร่

ประชาสมัพันธง์านภายใตโ้ครงการใหเ้ป็นทีรู่จั้ก เพือ่ให ้

เกดิประโยชนส์งูสดุแกก่ลุม่เป้าหมายและผูส้นใจ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาใน กทม. ครัง้

    -จัดสมัมนาใน กทม.

11,230,000 3,369,000 3,369,000 30

- 0

- 0

- 0.3 30

1 0

- 0

- 0



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนนิงานภายใตแ้ผนบรูณาการพัฒนา

อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

7,141,400 3,795,000 3,795,000 53.14 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท า/ทบทวนตวัชีว้ดั

ในระดบัตา่งๆ และการประเมนิผล

ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

1 1 1 100 1. มกีารทบทวนตัวชีว้ดัของแผนงานบรูณาการฯ ประกอบไปดว้ย

ขัน้ตอนทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่(1) การวเิคราะหก์ลไก (Mechanism) และหว่ง

โซผ่ลการด าเนนิงาน (Result Chain) ในภาพรวมทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผล

ตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมาย (2) การวเิคราะหก์ารมสีว่นรวม 

(Intervention) ของหน่วยงานภาครัฐ (3) การวเิคราะห ์Mapping 

แนวทางเป้าหมายนโยบายประเทศเพือ่เชือ่มโยงแผนงานโครงการกับ

เป้าหมายและทศิทางของประเทศ และ (4) การวเิคราะหต์ัวชีว้ดั ซึง่ที่

ปรกึษาจะสะทอ้นตัวชีว้ดัทีค่วรจะวดัผลในแตล่ะระดับทัง้ในภาพรวม

แผนงานบรูณาการและรายโครงการ พรอ้มทัง้ประเมนิความเหมาะสม

ของตัวชีว้ดัทีถ่กูก าหนดไวใ้นแผนงานบรูณาการฯ ปี 2562-2563

กจิกรรมยอ่ย จัดท า/ทบทวนตวัชีว้ดั

ในระดบัตา่งๆ และการประเมนิผล

ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

    -รายงานการจัดท า/ทบทวนตวัชีว้ดั

ในระดบัตา่งๆ และการประเมนิผล

ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

รายงาน 2. ด าเนนิการจัดประชมุชีแ้จงโครงการตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนนิงานภายใตแ้ผนงานบรูณาการพัฒนาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่

อนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมือ่วนัพธุที ่10 มถินุายน 2563 ณ 

หอ้งประชมุ Mayfair Ballroom A-B ชัน้ 11 โรงแรมเดอะ เบอรเ์คลยี ์

โฮเต็ล ประตนู ้า กรงุเทพมหานคร โดยมกีลุม่เป้าหมาย คอื ผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายใตแ้ผนงานบรูณาการพัฒนา

อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 17 

หน่วยงาน 8 สถาบัน มผีูล้งทะเบยีนเขา้รว่มงานจ านวน 87 คน โดยใน

การประชมุไดม้กีารชีแ้จงถงึวตัถปุระสงค ์ขอบเขตงาน กรอบแนวคดิ 

และวธิกีารประเมนิผลของแผนงานบรูณาการฯ

3. พัฒนาแบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิโครงการส าหรับเก็บรวบรวม

ขอ้มลูส าคัญตา่ง ๆ

งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย

กจิกรรมหลกั การพัฒนา/ปรับปรุง 

ระบบ/ฐานขอ้มลูสารสนเทศในการ

ก ากบัตดิตาม รายงานผล และ

ประเมนิผลการด าเนนิงาน/โครงการ

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

1 - 0 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนา/ปรับปรุง 

ระบบ/ฐานขอ้มลูสารสนเทศในการ

ก ากบัตดิตาม รายงานผล และ

ประเมนิผลการด าเนนิงาน/โครงการ

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

ระบบ

    -ระบบ/ฐานขอ้มลูสารสนเทศใน

การก ากบัตดิตาม รายงานผล และ

ประเมนิผลการด าเนนิงาน/โครงการ

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ไดรั้บการ

พัฒนา/ปรับปรุง

กจิกรรมหลกั ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานโครงการ สศอ. ภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 เป็นราย

เดอืน และ รายไตรมาส

5 2 2 100 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานโครงการ สศอ. ภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 เป็นราย

เดอืน และ รายไตรมาส

ขอ้มลู

    -รายงานตดิตามผลการด าเนนิงาน

โครงการ สศอ. ภายใตแ้ผนงานบรูณา

การฯ ปี 2563 รายเดอืน

2 1 1 100

ขอ้มลู

    -รายงานตดิตามผลการด าเนนิงาน

โครงการ สศอ. ภายใตแ้ผนงานบรูณา

การฯ ปี 2563 เป็นรายไตรมาส



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย

กจิกรรมหลกั ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานโครงการ หน่วยงานอืน่ 

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 

เป็นรายไตรมาส

2 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานโครงการ หน่วยงานอืน่ 

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 

เป็นรายไตรมาส

ขอ้มลู

    -รายงานตดิตามผลการด าเนนิงาน

โครงการ หน่วยงานอืน่ ภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 รายไตร

มาส

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลส าเร็จของ

โครงการ ในชว่งปี พ.ศ. 2563 ในมติิ

ตา่งๆ ทัง้รายโครงการ รายหน่วยงาน

รับผดิชอบ ตลอดจนการประเมนิ

ความส าเร็จของแผนงานบรูณาการฯ 

ในภาพรวม

1 - 0

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลส าเร็จของ

โครงการ ในชว่งปี พ.ศ. 2563 ในมติิ

ตา่งๆ ทัง้รายโครงการ รายหน่วยงาน

รับผดิชอบ ตลอดจนการประเมนิ

ความส าเร็จของแผนงานบรูณาการฯ 

ในภาพรวม

รายงาน

    -รายงานการประเมนิผลส าเร็จของ

การด าเนนิงานภายใตแ้ผนงานบรูณา

การฯ ปี พ.ศ.2563 รายปี

กจิกรรมหลกั จัดท ากรอบแนวทาง

และแผนภาพเชือ่มโยงแผนงาน

บรูณาการฯ ในชว่งปี พ.ศ. 2565-2566

1 - 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย

กจิกรรมยอ่ย จัดท ากรอบแนวทาง

และแผนภาพเชือ่มโยงแผนงาน

บรูณาการฯ ในชว่งปี พ.ศ. 2565-2566

รายงาน

    -กรอบแนวทางและแผนภาพ

เชือ่มโยงแผนงานบรูณาการฯ ปี 

2565-2566

กจิกรรมหลกั จัดท าแนวทาง 

(Guideline) และระเบยีบวธิกีาร 

(Procedure) ตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิโครงการตามแผนปฏบัิตกิาร

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการ

100 - 0

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทาง 

(Guideline) และระเบยีบวธิกีาร 

(Procedure) ตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิโครงการตามแผนปฏบัิตกิาร

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการ

ฉบับ

    -คูม่อืแนวทาง (Guideline) และ

ระเบยีบวธิกีารการ (Procedure) 

ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนงาน

บรูณาการฯ

กจิกรรมหลกั จัดการประชมุเชงิ

ปฏบัิตกิาร และการฝึกอบรมบคุลากรที่

เกีย่วขอ้งภายใตแ้ผนงานบรูณาการ

พัฒนาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่

อนาคต

80 80 87 108.75

กจิกรรมยอ่ย ประชมุชีแ้จงโครงการ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

กจิกรรมยอ่ย ประชมุชีแ้จงระบบ

ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงาน ปี 

2563

30 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ คน



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย

กจิกรรมยอ่ย ประชมุตดิตาม

ความกา้วหนา้การด าเนนิงานปี 2563

30 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมความรูด้า้น

การวเิคราะห ์ก ากบั ตดิตาม และ

ประเมนิผลการด าเนนิโครงการ

30 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม คน

กจิกรรมยอ่ย ประชมุเผยแพร่ผลการ

ด าเนนิโครงการ

80 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ คน



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาแนวทางการยกระดับผลติภาพและสรา้งมลูคา่ 

(Value creation) ของภาคเศรษฐกจิไทย ดว้ยหุน่ยนต ์ระบบ

อัตโนมัต ิและดจิทัิล

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ก าหนดแนวคดิในการศกึษา แผนการ

ด าเนนิงานโครงการ และทบทวนวรรณกรรมปรทัิศนแ์ละ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย ก าหนดแนวคดิในการศกึษา แผนการ

ด าเนนิงานโครงการ และทบทวนวรรณกรรมปรทัิศนแ์ละ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

งาน

    -1งาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ศกึษาสถานภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ของโลกและของประเทศไทย

 และโอกาส รวมทัง้แนวทางในการขยายตลาดการใช ้

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่ยกระดบัการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย ในภาคสว่นตา่ง ๆ 

อาท ิภาคการผลติ ภาคการเกษตร และภาคบรกิาร

1 100

แผน/ผล 9 เดอืน

4,179,700 825,940 825,940 19.76

1 1 100

1 1

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาสถานภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ของโลกและของประเทศไทย

 และโอกาส รวมทัง้แนวทางในการขยายตลาดการใช ้

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่ยกระดบัการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย ในภาคสว่นตา่ง ๆ 

อาท ิภาคการผลติ ภาคการเกษตร และภาคบรกิาร

งาน

    -1งาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ศกึษาตวัอยา่งการพัฒนาอตุสาหกรรม

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ทีป่ระสบความส าเร็จ

ในการพัฒนาประเทศอยา่งนอ้ย 3 ประเทศ (เชน่ 

โครงสรา้งอตุสาหกรรม นโยบาย มาตรการ และ

กฎระเบยีบ)

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาตวัอยา่งการพัฒนาอตุสาหกรรม

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ทีป่ระสบความส าเร็จ

ในการพัฒนาประเทศอยา่งนอ้ย 3 ประเทศ (เชน่ 

โครงสรา้งอตุสาหกรรม นโยบาย มาตรการ และ

กฎระเบยีบ)

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั ศกึษาและทบทวนมาตรการและการ

ด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาอตุสาหกรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตขิองไทย อาท ิมาตรการ

พัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตติามมติ

คณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2560 และการ

ด าเนนิโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและทบทวนมาตรการและการ

ด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาอตุสาหกรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตขิองไทย อาท ิมาตรการ

พัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตติามมติ

คณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2560 และการ

ด าเนนิโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง

งาน

    -1งาน

100

1 0

1 1 100

4,179,700 825,940 825,940 19.76

1 1



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั ศกึษาโอกาสทางการตลาดและความ

พรอ้มของผูป้ระกอบการในการเขา้สูอ่ตุสาหกรรมการ

ผลติหุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาโอกาสทางการตลาดและความ

พรอ้มของผูป้ระกอบการในการเขา้สูอ่ตุสาหกรรมการ

ผลติหุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั ก าหนดกลุม่ช ิน้สว่น/ผลติภัณฑข์อง

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ทีป่ระเทศไทยควรมี

การสง่เสรมิในอนาคต

1

กจิกรรมยอ่ย ก าหนดกลุม่ช ิน้สว่น/ผลติภัณฑข์อง

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ทีป่ระเทศไทยควรมี

การสง่เสรมิในอนาคต

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั ประเมนิศกัยภาพองคก์รทีม่ศีกัยภาพใน

การพัฒนาเทคโนโลยเีป้าหมาย รวมถงึบง่ชีก้ลุม่

เทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพในการพัฒนาขึน้ภายในประเทศ

 และกลุม่เทคโนโลยทีีจ่ าเป็นตอ้งรับการถา่ยทอด 

(Technology Acquisition) จากประเทศเป้าหมาย

1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิศกัยภาพองคก์รทีม่ศีกัยภาพใน

การพัฒนาเทคโนโลยเีป้าหมาย รวมถงึบง่ชีก้ลุม่

เทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพในการพัฒนาขึน้ภายในประเทศ

 และกลุม่เทคโนโลยทีีจ่ าเป็นตอ้งรับการถา่ยทอด 

(Technology Acquisition) จากประเทศเป้าหมาย

งาน

    -1งาน

- update 

- update 

- update 

4,179,700 825,940 825,940 19.76



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั จัดท าแผนทีเ่ทคโนโลยนี าทาง 

(Technology Roadmap) ในกรอบเวลา 10 ปี หรอืที่

เหมาะสม เพือ่เป็นแนวทางส าหรับผลกัดนัการ

ด าเนนิการพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมของ 

Center of Robotic Excellence (CoRE) และภาคสว่นที่

เกีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนทีเ่ทคโนโลยนี าทาง 

(Technology Roadmap) ในกรอบเวลา 10 ปี หรอืที่

เหมาะสม เพือ่เป็นแนวทางส าหรับผลกัดนัการ

ด าเนนิการพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมของ 

Center of Robotic Excellence (CoRE) และภาคสว่นที่

เกีย่วขอ้ง

แผน

    -1แผน

กจิกรรมหลกั จัดท ายทุธศาสตรแ์ละแผนงานใน

ขบัเคลือ่นการพัฒนาเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล รวมถงึแนวทางความร่วมมอื

และสนับสนุนการเชือ่มโยงเครอืขา่ยทีเ่หมาะสมระหวา่ง

ไทยกบัประเทศเป้าหมาย เพือ่สรา้งกลไกการพัฒนา

และถา่ยทอดเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธผิล และกลไก

การบรูณาการ การท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

2

กจิกรรมยอ่ย จัดท ายทุธศาสตรแ์ละแผนงานใน

ขบัเคลือ่นการพัฒนาเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล รวมถงึแนวทางความร่วมมอื

และสนับสนุนการเชือ่มโยงเครอืขา่ยทีเ่หมาะสมระหวา่ง

ไทยกบัประเทศเป้าหมาย เพือ่สรา้งกลไกการพัฒนา

และถา่ยทอดเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธผิล และกลไก

การบรูณาการ การท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

ครัง้

    -2ครัง้

- 0

- update 

4,179,700 825,940 825,940 19.76



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั จัดเวทคีวามร่วมมอืของผูเ้ชีย่วชาญหรอื

หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนอยา่งบรูณาการ ที่

ครอบคลมุในทกุมติ ิเชน่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการตลาด

 ดา้นการลงทนุ ดา้นสงัคมและแรงงาน ในอตุสาหกรรม

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่สรา้งเครอืขา่ย

ความร่วมมอืหรอื Consortium ในการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอตุสาหกรรมหุน่ยนตฯ์ ของไทยทีเ่ป็นรูปธรรม

1

กจิกรรมยอ่ย จัดเวทคีวามร่วมมอืของผูเ้ชีย่วชาญหรอื

หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนอยา่งบรูณาการ ที่

ครอบคลมุในทกุมติ ิเชน่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการตลาด

 ดา้นการลงทนุ ดา้นสงัคมและแรงงาน ในอตุสาหกรรม

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่สรา้งเครอืขา่ย

ความร่วมมอืหรอื Consortium ในการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอตุสาหกรรมหุน่ยนตฯ์ ของไทยทีเ่ป็นรูปธรรม

ครัง้

    -1 ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดอบรมเผยแพร่ความรูใ้หแ้กเ่จา้หนา้ที่

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ศนูยเ์ครอืขา่ย Center 

of Robotics Excellence และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเกีย่วกบั

การจัดท า Technology Roadmap

1

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมเผยแพร่ความรูใ้หแ้กเ่จา้หนา้ที่

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ศนูยเ์ครอืขา่ย Center 

of Robotics Excellence และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเกีย่วกบั

การจัดท า Technology Roadmap

ครัง้

    -1 ครัง้

- 0

- 0

4,179,700 825,940 825,940 19.76



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 9 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั จัดท าสือ่ประชาสมัพันธ ์ทีจ่ะสรา้งความ

ตระหนักและความเขา้ใจตอ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ในการ

ใชหุ้น่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่พัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้จัดหาชอ่งทางการ

ประชาสมัพันธท์ีเ่หมาะสม

2

กจิกรรมยอ่ย จัดท าสือ่ประชาสมัพันธ ์ทีจ่ะสรา้งความ

ตระหนักและความเขา้ใจตอ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ในการ

ใชหุ้น่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่พัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้จัดหาชอ่งทางการ

ประชาสมัพันธท์ีเ่หมาะสม

ครัง้

    -2 ครัง้

- 0

4,179,700 825,940 825,940 19.76



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้ง

ความสามารถแผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาขัน้ตน้ 

(Inception Report)

80

กจิกรรมยอ่ย 1. แนวคดิในการศกึษาและ

แผนการด าเนนิโครงการ

ฉบับ ขอ้เสนอแนะ

    -จ านวน

กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 

(Progress Report I)

10

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาแนวทางในการจัดท า

แผนภาพอนาคตของอตุสาหกรรมของ

ประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้ในเอเซยี และ

ประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้นอกเอเซยี

เลม่

    -รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1
2

ประเทศ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

โครงการศกึษาแผนภาพอนาคตของ

ภาคอตุสาหกรรม (Industry Foresight) เพือ่

ขับเคลือ่นอตุสาหกรรมสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

3,993,500 2,196,425 2,196,425 55

    -จ านวนประเทศทีท่ าการศกึษา 2 5 250

10 10 100

10 10 100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธเ์ขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การจัดท าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและผล

การศกึษา

    -รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและผลการศกึษา ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหศ์กัยภาพในเชงิพืน้ที ่

โอกาสและปัญหา/อปุสรรค

    -ศกึษาและวเิคราะหศ์ กยภาพในเชงิพืน้ที ่โอกาสและ

ปัญหา/อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย จัดท า (ร่าง) แผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม 

และรายพืน้ที่

ขอ้เสนอแนะ

    -จัดท า (ร่าง) แผนการตลาดและประชาสมัพันธเ์ขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม และรายพืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหแ์ละก าหนดกลุม่เป้าหมายใน

การท าการตลาดและประชาสมัพันธ์

    -วเิคราะหแ์ละก าหนดกลุม่เป้าหมายในการท า

การตลาดและประชาสมัพันธ์

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการตลาดและประชาสมัพันธ์

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม และรายพืน้ที่

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 9 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

2,070,000 1,138,500 1,138,500 55

1 1 1 100

1 1 1 100

1 1 1 100

10 - 0

1 - 0



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 9 เดอืน

    -จัดท าแผนการตลาดและประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม และรายพืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางการด าเนนิงานดา้น

การตลาดและประชาสมัพันธใ์นภาพรวม และรายพืน้ที่

    -จัดท าแนวทางการด าเนนิงานดา้นการตลาดและ

ประชาสมัพันธ ์ทัง้ในภาพรวม และรายพืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางและกลไกการขบัเคลือ่น

แผนการตลาดและประชาสมัพันธ์

    -จัดท าแนวทางและกลไกการขบัเคลือ่นแผนการ

ตลาดและประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาสมัภาษณ์

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากลุม่ยอ่ย (Focus Group)

    -จัดสมัมนากลุม่ยอ่ย

กจิกรรมยอ่ย สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview)

 หรอืสอบถามความคดิเห็นจากผูเ้กีย่วขอ้ง

    -สมัภาษณ์เชงิลกึ

กจิกรรมหลกั การตดิตามความคบืหนา้การด าเนนิงาน

กจิกรรมยอ่ย การตดิตามความคบืหนา้การด าเนนิงาน

    -การตดิตามความคบืหนา้การด าเนนิงาน

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษา

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาขัน้ตน้

    -รายงานการศกึษาขัน้ตน้

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาขัน้กลาง

    -รายงานการศกึษาขัน้กลาง

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาฉบับสมบรูณ์

    -รายงานการศกึษาฉบับสมบรูณ์

2,070,000 1,138,500 1,138,500 55

1 - 0

1 - 0

1 - 0

5 - 0

5 - 0

8 2 0

10 10 0

10 - 0

10 - 0
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