
 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 

 

ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 



สรุปผลการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 290.3782 ล้ำนบำท และต่อมำ 
มีกำรโอนคืนงบประมำณ จ ำนวน 10.0582 ล้ำนบำท เพ่ือน ำไปจัดท ำพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรโอนคืนงบประมำณเหลือจ่ำยจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงไรก็ตำมมีกำรโอนคืนงบประมำณ 
ทั้งโครงกำร คือ โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ; ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำต้นแบบแบตเตอรี่ใช้งำนแล้วส ำหรับ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย จ ำนวน 9.1680 ล้ำนบำท ท ำให้ สศอ. คงเหลืองบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 280.3200 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

สศอ. มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมี
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรน ำไปปฏิบัติ โดยมี  
กำรจัดท ำ ผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบำย มำตรกำร แผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และ
จัดท ำระบบสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพ่ือรองรับผู้รับบริกำรสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ซึ่งมีผล 
กำรด ำเนินงำนดังนี้

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

นโยบำย แผน มำตรกำร เรื่องที่ให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะแกผู่้บริหำร
กระทรวงอุตสำหกรรม 

เรื่อง 117 227 

ผู้รับบริกำรข้อสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม คน 118,000 252,801 

ระดับควำมเช่ือมั่นของผู้บริหำรกระทรวงอุตสำหกรรมต่อนโยบำย มำตรกำร 
หรือข้อเสนอแนะที่มตี่อส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ร้อยละ 80 90.0 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรข้อสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
และระบบเตือนภัย 

ร้อยละ 80 93.7* 

รวบรวมข้อมูล ณ กันยำยน 2563 
หมายเหตุ  :   * ข้อมูลจำกกำรส ำรวจผู้รับบริกำรในช่วง มีนำคม – มิถุนำยน 2563 
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 จ ำนวนนโยบำย แผน ยุทธศำสตร์ ที่น ำเสนอต่อผู้บริหำร อก.

กิจกรรม / ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

สถานะ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิตที่ 1 กำรจัดท ำนโยบำย แผน และ

มำตรกำรดำ้นอตุสำหกรรม 
117 194 117 219 117 227 

เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมมหภาค 

19 22 19 22 19 38 

เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา 

36 40 36 40 36 43 

- กร.1 18 18 18 20 18 
22 

- กร.2 18 22 18 20 18 21 

เสนอแนะท่าทีด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

62 131 62 157 62 146 

ข้อมูล ณ กันยำยน 2563 
หมายเหตุ  :  1. ผลกำรด ำเนินกำร หมำยถึง จ ำนวนนโยบำยท่ีผู้บริหำร อก. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

2. สถำนะ = = ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับหรือมำกกว่ำเป้ำหมำย = ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ข้อมูลดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน
รำยงำนผลิตภำพอุตสำหกรรมรำยปี สถิติอุตสำหกรรมรำยเดือน รวมถึงข้อมูลสรุปข่ำวเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยวัน 
ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี วำรสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และรำยงำนประจ ำปี 
ของ สศอ. ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

สถานะ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิตที่ 2  กำรบริกำรสำรสนเทศ 

ด้ำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

117,950 127,113 118,000 187,559 118,000 252,801 

การบริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม 65,000 68,436 64,000 124,849 64,000 153,728  

บริการด้านสถิติอุตสาหกรรม - - 1,050 9,733 1,050 25,038  

บริกำรสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

52,950 58,677 52,950 56,277 52,950 74,035 
 

ข้อมูล ณ กันยำยน 2563 
หมายเหตุ  :  1. * รำยงำนผลิตภำพอุตสำหกรรมรำยปี เน่ืองจำกปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจข้อมูล จะแล้วเสร็จในเดือนธันวำคม 2563 

2. สถำนะ = ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับหรือมำกกว่ำเป้ำหมำย = ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

นอกจำกนี้ สศอ. ยังมีเป้ำหมำยให้บริกำรหน่วยงำนโดยให้ภำคอุตสำหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรชี้น ำและเตือนภัย รวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
ซึ่งผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศมีระดับควำมพึงพอใจ อยู่ที่ร้อยละ 93.8 (ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ
ผู้รับบริกำรในช่วง มีนำคม – มิถุนำยน 2563) 

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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สศอ. ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพ่ือด ำเนินโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 38 โครงกำร 
และภำยหลังมีกำรโอนคืนงบประมำณท้ังโครงกำร จ ำนวน 1 โครงกำร คงเหลือโครงกำรที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 37 โครงกำร ครอบคลุมหมวดงบประมำณรำยจ่ำยอ่ืนและงบเงินอุดหนุน ภำยใต้ 3 แผนงำน ได้แก่ 
1) แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 2)  แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต และ 3) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ในส่วนของ
โครงกำรที่มีกำรจัดจ้ำงในหมวดงบประมำณรำยจ่ำยอ่ืน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรซึ่งเป็นไปตำมสัญญำจ้ำง 
ที่ก ำหนดไว้ โดยผลกำรด ำเนินงำนจะแล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำมด้วยข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 
ซึ่งพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศใช้บังคับในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 
ท ำให้ผลกำรด ำเนินโครงกำร ณ เดือนกันยำยน 2563 มีโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 14 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 38 และมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 23 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 62 รำยละเอียดดังนี้ 

โครงการ งบประมาณได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) (1) 

ผลกการด าเนินโครงการ 
ณ กันยายน 2563 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

38.7537 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 

38.7537 

1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 25.8191 
โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมชีวภำพ 1.0000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 
โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ  

1.0191 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

โครงกำรพัฒนำสำรสนเทศยำนยนต์ 1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน   

1.0000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

โครงกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมอำหำร 1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 

โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกส ำหรับอุตสำหกรรม
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์   

1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมพลำสติก  1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

โครงกำรศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้ำน
กำรเพิ่มผลิตภำพของภำคอุตสำหกรรม (productitvity)   

1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 

โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกส ำหรับอุตสำหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  

1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

โครงกำรสร้ำงระบบข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรและกำรเตือนภัย   

1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 

โครงกำรศูนย์สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมแฟชั่น 
(อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้ำ อัญ
มณีและเครื่องประดับ)   

1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 

โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์
ยำงและไม้ยำงพำรำ   

1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 

โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 

โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม
เครื่องจักรกล  

1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 
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โครงการ งบประมาณได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) (1) 

ผลกการด าเนินโครงการ 
ณ กันยายน 2563 

โครงกำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเหล็ก
และโลหกำร  

1.9000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

1.2 โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่
การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 

3.7450 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

1.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อ
ลดการสูญเสียสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป 

4.2550 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

1.4 โครงการจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing 
Managers Index: PMI) 

2.3346 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 120.9977 
2. โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม 

85.0556 

2.1 โครงกำรปฏิรูปผู้ประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมพลำสติกชีวภำพ 
(Transformation to Bio-Plastics Industry) 

11.1169 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.2 โครงกำรส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล
และกำรน ำกำกของเสียอุตสำหกรรมกลับมำใช้ประโยชน์ 

9.3265 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.3 โครงกำรพัฒนำต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสำหกรรม
กำรแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) 

8.9700 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.4 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

8.4355 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.5 โครงกำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมสู่ควำมเป็นโรงงำนอัจฉริยะ เพื่อ
เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0 

7.7015 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.6 โครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร โดยน ำมำตรฐำนผลิต
ภำพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถนักรบ
อุตสำหกรรมพันธุ์ใหม่ 

6.0193 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.7 โครงกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรมสำขำอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

5.5364 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.8 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนเพื่อ
รองรับกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

4.8130 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.9 โครงกำรยกระดับควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์สู่อุตสำหกรรมอำกำศยำน 

4.7673 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.10 โครงกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตในสถำนประกอบกำรเพื่อเข้ำสู่
อุตสำหกรรมพลำสติกชีวภำพในยุค 4.0 ด้วยระบบ IoT (Internet 
of Things) 

4.6500 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.11 โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรสร้ำง
นวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบตำมแนวทำงสำกลและพัฒนำเครือข่ำย
นวัตกรรมภำคอุตสำหกรรม  

2.1513 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.12 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมอุตสำหกรรมอำหำรสู่อุตสำหกรรม 
4.0 ด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรผลิต 

4.1950 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.13 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกระบวนกำรผลิตอัจฉริยะ สำขำอุตสำหกรรมไฟฟ้ำอัจฉริยะ 

4.1719 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.14 โครงกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตอุตสำหกรรมเป้ำหมำยด้วยเทคนิค
กำรออกแบบทำงวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภำพกำรผลิตชิ้นส่วน 

3.2010 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 35.9421 

3.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ เพื่อ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม 

11.4595 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 
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โครงการ งบประมาณได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) (1) 

ผลกการด าเนินโครงการ 
ณ กันยายน 2563 

3.2 โครงกำรพัฒนำต้นแบบกระบวนกำรจัดกำรแบตเตอรี่ใช้งำนแล้ว
ส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย 

9.1680 โอนงบประมำณ 
เพื่อไปจัดท ำ พรบ. โอนงบประมำณ

รำยจ่ำย พ.ศ.2563 
3.3 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำน

บูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
7.1414 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 
3.4 โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรยกระดับผลิตภำพและสร้ำงมูลค่ำ 

(Value creation) ของภำคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ และดิจิทัล 

4.1797 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

3.5 โครงกำรศึกษำแผนภำพอนำคตของภำคอุตสำหกรรม (Industry 
Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรม 4.0 (ระยะท่ี 2) 

3.9935 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.1195 
4. โครงการจัดทาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

2.1195 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 

ข้อมูล ณ กันยำยน 2563 

หมายเหตุ : (1) งบประมำณได้รับจัดสรร (ล้ำนบำท) คือ งบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ก 
การจดัท านโยบาย แผน และมาตรการ 

ดา้นอุตสาหกรรม ของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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1 (ร่าง) แผนปฏิบัต ิการระดับชาติว่าด ้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ .

2562-2565)

  บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/978 ลง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 -  - พิจารณาเสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. แจ้ง กยผ.สปอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่

จะนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจัดทําเป็นภาพรวมของ อก. ตามที่กระทรวงยุต ิธรรมเสนอ เพื่อ

นําไปประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีต ่อไป

2 ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศราฐกิจ ครั้งที่ 3/2562   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/7913 ลงวันที่

 17 ตุลาคม 2562

  -  -  - เสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาคณะรัฐมนตรีต ่อไป

3 ขออนุมัต ิด ําเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปี พ.ศ . 2560 - 2564 และขอขยายเวลาการ

ดําเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ม ีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สวค .) ระยะที่ 3 (พ.ศ . 2562-2566)

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4584 ลงวันที่

 7 พฤศจิกายน 2562

 -  -  - เสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักงานเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีต ่อไป

4 แนวทางการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายใต ้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว (BCG Economy )

  บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1258 ลง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

            -   -  พิจารณาเสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. แจ้ง สํานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องด ังกล่าว เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีต ่อไป

5 โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ ละ

นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2562

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0802/1221 ลงวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2562

  -   -   สรุปและเสนอแนวทางการดําเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิต

ภาพ และนวัตกรรม ในระยะต่อไป เสนอ ปกอ. พิจารณาให้ควาเห็นชอบเพื่อด ําเนินการต ่อไป

6 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2562   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/8940 ลงวันที่

 25 พฤศจิกายน 2562

  เสนอแนะความคิดเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีต ่อไป

7 การพิจารณาการคดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาที่ด ินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด อก 0802/1207 ลง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

    -   -  - เสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. นําเสนอ ปกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ประสาน กนอ. จัดทําข้อเสนอดังกล่าวเสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณาของ

ั ี ่ ไป
8 ร่างพระราชบัญญัต ิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) (ฉบับ

ปรับปรุงแก้ไข)

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6315 ลงวันที่

 9 ธันวาคม 2562

  -   -   - สศอ. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอร่าง พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ฉบับที่...) พ.ศ . …. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

9 การต่อสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 

รายการ โมโต จีพี ประจําปี 2564-2568 (5 ปี)

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/9524 ลงวันที่

 20 ธันวาคม 2562

  -   -  - เสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาคณะรัฐมนตรีต ่อไป

หลัก ฐาน
ก ารอ้างอิง

ป ัจจ ัย
สน ับ สน ุน
ต ่อก าร

ด ําเน ิน งาน

ป ัญห า
และ

อุป สรรค   
ต ่อก าร

ด ําเน ิน งาน

อธ ิบ าย/ชี้แจง/ค วามก ้าวหน ้า
ก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

ก องน โยบ ายอุต สาห ก รรมมหภ าค

ก ารจัด ท ําน โยบ าย แผ น และมาต รก ารด ้าน อุต สาห ก รรม ของสําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม

ประจําป ีงบป ระมาณ  2563

ลําด ับ
ท ี่

ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของผ ู้บ ริห าร อก .
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ลําด ับ
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ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของผ ู้บ ริห าร อก .

10 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในชวงปลายปี 2562   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6532    ลง

วันที่ 20 ธันวาคม 2563

  -   -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการพิจารณา

คณะรัฐมนตร ีต่อไป

11 (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ . 

2564-2570 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสตร วัยจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงิน

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมของประเทศ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ . 2564 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบ

บูรณาการที่ม ุ่งผลสัมฤทธิ์

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/711 ลงวันที่ 

3 กุมภาพันธ์ 2563

  -   -   - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตร ี

12 แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัต ิ อนุญาต ของทางราชการ   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/732 ลงวันที่ 

4กุมภาพันธ์ 2563

  -   -  - เสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาคณะรัฐมนตรีต ่อไป

13 มาตการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/954 ลงวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2563

  -   -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการพิจารณา

คณะรัฐมนตร ีต่อไป

14 ร่างพระราชบัญญัต ิเกี่ยวด ้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัต ิสภาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม และขนาดย่อยไทย พ.ศ . …..)

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/167 ลงวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2563

  -   -  - เสนอแนะความเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง แจ้ง กสอ. เพ ื่อจัดทําข้อมูลในภาพรวม อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. 

เพ ื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีต่อไป

15 เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา

สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่ม ือกานจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน

ึ ั้ ื้ )

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/184  ลงวันที่

 25 กุมภาพันธ์ 2563

  -   -  - เสนอแนะความเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง แจ้ง สปอ. เพ ื่อจัดทําข้อมูลในภาพรวม อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. 

เพ ื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีต่อไป

16 ข้อค ิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเพื่อทําหน้าที่ National 

Focal Point ของไทยในด้านเศรษฐกิจเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีอาชีวศ ึกษา

ของอาเซียน (ASEAN TVET Council )

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1293 ลงวันที่

 28 กุมภาพันธ์ 2563

  -   -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. แจ้งกระทรวงพาณิชย์ เพ ื่อเสนอสํานักเลขาธิการ ครม. 

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีต่อไป

17 การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0802/281 ลงวันที่ 19 

มีนาคม 2563

  -    -  -ข้อเสนอแนะและมาตรการในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เสนอ ผศอ.เห็นชอบเสนอ ปกอ. ทราบมาตรการด ําเนินงานดังกล่าว

18 การแก้ไข พรฏ. กําหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า พ.ศ . 2512   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1784  ลง

วันที่ 20 มีนาคม 2563

 -  -  - เสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาคณะรัฐมนตรีต ่อไป
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ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของผ ู้บ ริห าร อก .

19 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2563   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1810  ลงวันที่ 23

 มีนาคม 2563

  -   -  - เสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาคณะรัฐมนตรีต ่อไป

20 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด ้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ …) พ.ศ . …. รวม 3 ฉบับ (มาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้าย

ฐานการผลิตของนักลงทุนต ่างชาต ิ ( Thailandk Plus Packge )X

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1885  ลงวันที่ 27

 มีนาคม 2563

  -  - - เสนอแนะความเห็นในประเด ็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาคณะรัฐมนตรีต ่อไป

21 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/453  ลงวันที่ 24 

มีนาคม 2563

 -  -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แจ้งสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพ ื่อเสนอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ BCG Model ต่อไป

22 ความเห็นร่างพระราชบัญญัต ิเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต ้ พ.ศ . ….   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1953  ลงวันที่ 1 

เมษายน 2563

  -   -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการพิจารณาของ 

ครม.

23 ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด ้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดต ั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรนิต ิบุคคล และการเข้า

ร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่น เพื่อด ําเนินกิจการอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ พ.ศ . ….

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2514  ลง

วันที่ 15 พฤษภคม 2563

  -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

24 การจัดตั้งศ ูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาต ิ (National Energy Technology 

Center : ENTEC)

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2601  ลง

วันที่ 20 พฤษภคม 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

25 ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการประชุมหารือ

มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2602  ลง

วันที่ 20 พฤษภคม 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

26 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ . ….   หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2684  ลง

วันที่ 25 พฤษภคม 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

27 โครงการภายใต ้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/500 ลงวันที่ 5

 มิถุนายน 2563

 -  -  - เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของ สศอ. ประกอบการพิจารณาในการ

ประชุม อก. และให้ กนย. สปอ. รวบรวมเป็นภาพรวม อก. เสนอ สคช.ต่อไป

28 การดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) ของ อก.   บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/534 ลงวันที่ 

17 มิถุนายน 2563

 -  -  - เสนอนโยบายการดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) ของ อก. เสนอ รวอ. ทราบ

และพิจารณา เพ ื่อจะได้ดําเนินการตามเสนอต่อไป
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เสน อ
ผ ู้บ ริห าร

 อก . 
เพ ื่อ

พ ิจารณา

เสน อ
หน ่วย
งาน

ภ ายน อก
โด ยต รง

ผ ู้บ ริห าร
 อก . 

ให ้ค วาม
เห ็น ชอ

บ

ผ ู้บ ริห าร
 อก . ไม่

เห ็น ชอบ /
 ให ้

ป รับป รุง

อยู่ระห ว่าง
ก าร

พ ิจารณา

หลัก ฐาน
ก ารอ้างอิง

ป ัจจ ัย
สน ับ สน ุน
ต ่อก าร

ด ําเน ิน งาน

ป ัญห า
และ

อุป สรรค   
ต ่อก าร

ด ําเน ิน งาน

อธ ิบ าย/ชี้แจง/ค วามก ้าวหน ้า
ก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

ก ารจัด ท ําน โยบ าย แผ น และมาต รก ารด ้าน อุต สาห ก รรม ของสําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม

ประจําป ีงบป ระมาณ  2563

ลําด ับ
ท ี่

ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของผ ู้บ ริห าร อก .

29 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 150)   หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3305  ลง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

30 การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัต ิว่าด ้วยราคาสินค้า

และบริการ พ.ศ . 2542

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3709  ลง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 -  -  - ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในเร ื่องดังกล่าวและขอความเห็น อก. เพ ิ่มเติม จึงเสนอ

และนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการพิจารณาของ 

ครม.

31 การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 

รายการ โมโต จีพี ประจําปี 2564-2568 (5ปี)

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3718  ลง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

32 ความเห็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิต ่อร่างแผนปฏิบัต ิการ

ด ้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ . 2563-2565)

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3757  ลง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

33 การปรับแผนปฏิบัต ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ . 2563 แผนงาน

บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/845  ลงวันที่

 24 กรกฎาคม 2563

 -  -  - สศอ (กม.)  เจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 2564 

รวบรวม ประมวลผลภาพรวมการปร ับแผนการปฏิบัติงานฯ เสนอ รองนายกฯ (นายวิษณุ เคร ืองาม) เห็นชอบแล้ว 

แจ้ง สงป. ดําเนินงานต่อไป

34 ขออนุมัต ิปรับแผนดําเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4071 ลงวันที่

 10 สิงหาคม 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

35 ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุรัฐต ้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ . ….

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4305 ลงวันที่

 21 สิงหาคม 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

36 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ . ...   หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/534 ลงวันที่

 2 กันยายน 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. เสนอคณะกรรมการการตรวจสอบร่างกฎหมายและ

ร ่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตร ี คณะที่ 4 ประกอบการพิจารณา "ร ่างระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี ว่าด้วยการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ .ศ. ..."

37 การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาต่อสําหรับนักเรียนทุนโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

  หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4603 ลงวันที่

 9 กันยายน 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.

38 (ร่าง) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิสู่การปฏิบัต ิ พ.ศ . 2562-2564   หนังสือ  อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4955 ลงวันที่

 28 กันยายน 2563

 -  -  - เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพ ื่อประกอบการ

พิจารณาของ ครม.
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เสน อ
ผ ู้บ ริห าร

อก .
เพ ื่อ

พ ิจารณา

เสน อ
หน ่วยงาน
ภ ายน อก
โด ยต รง

ผ ู้บ ริห าร
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ให ้ค วาม
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ระห ว่าง
ก าร

พ ิจารณา

ก องน โยบ ายอุต สาห ก รรมรายสาขา 1

1 การพิจารณาความเห็นต ่อร่างประกาศ

กรมสรรพสามืต เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถจักยาน

ยนต์ แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือ

แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า

  หนังสือ สศอ. ด่วน

ที่สุด อก0803/1115 

ลว. 18 ตุลาคม 2562

ตามติดคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562มอบหมายให้กระทรวง

อุตสาหกรรมโดยสํานักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมพัฒนาระบบ้ายแสดงข้อมูล

รถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) ซึ่งมีผลบังค ับนับต ี้งแต ่วันที่ 

1 มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบสําหรับการยื่นขอ 

(ECO Sticker) ของรถจักรยานยนต์ทุกประเภททั้งแบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลง แบบ

ผสมที่ใช้พลังงานเชื้อพลิงและไฟฟ้า รวมทั้งแบบพลังงานไฟฟ้า

 -  - ผศอ. ได ้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต

2  การพิจารณาร่างประกาศกระทรวง

พานิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง

พานิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได ้

สองทางเป็นสินค้าที่ต ้องอนุญาต และ

กําหนดสินค้าที่ต ้องปฏิบัต ิตาม

มาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไป

นอกราชอาณาจักร พ.ศ . 2558 และที่

แก้ไขเพิ่มเต ิม พ.ศ . ….

  หนังสือ สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ 0803/8452 

ลว. 31 ตุลาคม 2562

1. เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นนโยบายหรือมาตรการประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

2. เพื่อเป็นการลดการซ้ําซ้อนในการควบคุมสืนค้าต ่างๆ

 -  - รวอ.ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ร่างประกาศกระทรวงพานิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง

พานิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ได ้ใช้สองทางเป็นสินค้าที่

ต ้องขออนุญาตและกําหนดสินค้าที่ต ้องปฏิบัต ิตามมาตรการ

จัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ . 2558 

และที่แก้ไขเพิ่มเต ิม พ.ศ . ... ประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

3 การพิจารณาร่างประกาศกระทรวง

พานิชย์ เรื่อง กําหนดให้รถยนต์ใช้แล้ว

เป็นสินค้าที่ต ้องห้ามหรือต ้องขอ

อนุญาตในการนําเข้ามาใน

ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ . …

  หนังสือ สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่0803/8708 

ลว. 14 พฤศจิกายน 

2562

1 เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นนโยบายหรือมาตรการประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

2. เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร

 -  - รวอ.ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ร่างประกาศกระทรวงพานิชย์ เรื่อง กําหนดให้รถยนต์ใช้แล้ว

เป็นสินค้าที่ต ้องห้ามหรือต ้องขออนุญาตในการนําเข้ามาใน

ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ . … ประกอบพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

ป ัญห าและอุป สรรค ต ่อก ารด ําเน ิน งาน
อธ ิบ าย/ชี้แจง/ค วามก ้าวหน ้า

ก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

ก ารจัด ท ําน โยบ าย แผ น และมาต รก ารด ้าน อุต สาห ก รรม ของสําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม

ประจําป ีงบป ระมาณ  2563

ลําด ับ
ท ี่

ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของ ผ ู้บ ริห าร อก .

หลัก ฐาน
ก ารอ้างอิง

ป ัจจ ัยสน ับ สน ุน ต ่อก ารด ําเน ิน งาน
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เสน อ
ผ ู้บ ริห าร

อก .
เพ ื่อ

พ ิจารณา

เสน อ
หน ่วยงาน
ภ ายน อก
โด ยต รง

ผ ู้บ ริห าร
 อก . 

ให ้ค วาม
เห ็น ชอบ

ผ ู้บ ริห าร 
อก . ไม่

เห ็น ชอบ / 
ให ้ป รับป รุง

อยู่
ระห ว่าง
ก าร

พ ิจารณา

ป ัญห าและอุป สรรค ต ่อก ารด ําเน ิน งาน
อธ ิบ าย/ชี้แจง/ค วามก ้าวหน ้า

ก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

ก ารจัด ท ําน โยบ าย แผ น และมาต รก ารด ้าน อุต สาห ก รรม ของสําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม

ประจําป ีงบป ระมาณ  2563

ลําด ับ
ท ี่

ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของ ผ ู้บ ริห าร อก .

หลัก ฐาน
ก ารอ้างอิง

ป ัจจ ัยสน ับ สน ุน ต ่อก ารด ําเน ิน งาน

4 การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออก

ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด ้วย

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ . … 

(มาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได ้เองทาง

ชีวภาพ)

  หนังสือ สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ 0803/1329 

ลว. 9 ธันวาคม 2562

1. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่

ย่อยสลายได ้ทางชีวภาพ

 -  - ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

5 การพิจารณาความเห็นต ่อร่าง

ประกาศหลักเกณฑ์การนําเข้ารถยนต์

ไฟฟ้าแบบแบตเตอรืทั้งค ัน (CBU) โดย

ได ้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อทดลอง

ตลาดสําหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ (Battery Elecitric 

Vehicle-BEV)

  หนังสือ สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0803/108

 ลว.21 มกราคม 2563

1. สศอ. เป็นหน่วยงานที่ได ้รับมอบหมายให้กําหนดเพดานราคาจําหน่ายใน

ประเทศที่เหมาะสมของรนยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทั้งค ัน (CBU) ที่นําเข้า

 -  - ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

6 การพิจารณาช่วยเหลืออุตสาหกรรม

ผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของ 

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จํากัด (มหาชน)

  หนังสือ สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0803/374

 ลว. 17 มกราคม 2563

1. ปัจจุบันอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของไทยได ้รับผลกระทบจากการ

ปรับอัตราอากรนําเข้าตามกรอบข้อตกลงการค้าต ่างๆรวมถึงการเปลร่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี ทําให้ผู้ผลิตในประเทศสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันและ

อาจต้องปิดต ัวลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศ

 -  - รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน รนม.

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เพื่อทราบความคืบหน้าของการ

ดําเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตอุตสาหกรรมมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์

7 การแต่งต ั้งคณะกรรมการนโยบายยาน

ยนต์ไฟฟ้าแห่งชาต ิ

  คําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ 

38/2563 

ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2563

1. ครม. มีมต ิเม ื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

2. ครม มีมต ิวันที่ 28 มีนาคม 2560 มีมต ิเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิต

รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

3. ครม. มีมต ิวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมต ิเห็นชอบให้ อก. เป็นเจ้าภาพ

ขับเคลื่อนประเด ็นแผนแม่บทภคใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี ประเด ็นที่ 4 ด้าน

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

1. รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีราคาสูง

เกินไป

2. การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

3. การผลักดัน Core Technology

 - นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และลงนามในคําสั่ง

นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต ั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์

ไฟฟ้าแห่งชาต ิ
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เห ็น ชอบ / 
ให ้ป รับป รุง

อยู่
ระห ว่าง
ก าร

พ ิจารณา

ป ัญห าและอุป สรรค ต ่อก ารด ําเน ิน งาน
อธ ิบ าย/ชี้แจง/ค วามก ้าวหน ้า

ก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

ก ารจัด ท ําน โยบ าย แผ น และมาต รก ารด ้าน อุต สาห ก รรม ของสําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม

ประจําป ีงบป ระมาณ  2563

ลําด ับ
ท ี่

ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของ ผ ู้บ ริห าร อก .

หลัก ฐาน
ก ารอ้างอิง

ป ัจจ ัยสน ับ สน ุน ต ่อก ารด ําเน ิน งาน

8 การนําเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัต ิการ

ด ้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปี พ.ศ . ๒๕๖๓-

๒๕๗๒

  บันทึก สศอ. ด่วน ที่ 

อก ๐๘๐๓/๑๔๙ 

ลว. 11 กุมภาพันธ์ 

2563

๑. ครม. มีมต ิเม ื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบข้อเสนอ ๑๐ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมีอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็น ๑ ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 -  - ปกอ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัต ิการด ้านการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปี พ.ศ . 2563-2572

 เพื่อให้ สศอ. ดําเนินการต ่อไป

9 การพิจารณาข้อหารือของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด ็น

เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์

ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน

นครราชสีมา

  หนังสือกระทรวง

อุตสาหกรรม ด่วนท่

สุด ที่ อก 0803/1421 

ลว. 5 มีนาคม 2563

1. เพื่อรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินการสนับสนุนในการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา

2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสต ิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

 -  - รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือกราบเรียน 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรายงานความคืบหน้าของ

การดําเนินการในเรื่องด ังกล่าว ทั้งนี้ อก. จะนําข้อมูล

การศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานละศูนย์

ซ่อมอากาศยานประกอบการพิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์การ

พัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศ

ยาน เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

10 การพิจารณาข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ

ต ้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัต ิต ่อ

คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่ง

พระราชบัญญัต ิวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ . ๒๕๖๑ (มาตราการ

พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัต ิ)

  หนังสือสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ด่วนที่สุด ที่ อก

0803/507 ลว. 7 

เมษายน 2563

1. ครม. มีมต ิวันที่ 29 สิงหาคม2560 มีมต ิเห็นชอบมาตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ 

2. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรศุลกากรตามมาตรา 12

แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ .2530 (มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ)

 -  - ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียนอธิบดี

กรมศุลกากร

11 การพิจารณาข้อคิดเห็นต ่อแนว

ทางการพัฒนาภาคบริการไทย สาขา

สุขภาพและบริการทางการแพทย์

  หนังสือสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/543 ลว. 13 

เมษายน 2563

1. เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาคบริการไทย สาขาสุขภาพและ

บริการทางการแพทย์

 -  - ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน

ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ป ัญห าและอุป สรรค ต ่อก ารด ําเน ิน งาน
อธ ิบ าย/ชี้แจง/ค วามก ้าวหน ้า

ก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

ก ารจัด ท ําน โยบ าย แผ น และมาต รก ารด ้าน อุต สาห ก รรม ของสําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม

ประจําป ีงบป ระมาณ  2563

ลําด ับ
ท ี่

ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของ ผ ู้บ ริห าร อก .

หลัก ฐาน
ก ารอ้างอิง

ป ัจจ ัยสน ับ สน ุน ต ่อก ารด ําเน ิน งาน

12 การพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาและ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

  บันทึก สศอ. ด่วน ที่ 

อก 0803/395

ลว. 28 เมษายน 2563

1. สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ต ้องการผลักดันให้ไทยก้าวสู่ประเทศที่สามารถ

แข่งขันกับประเทศอื่นๆทั่วโลกได ้ผ่านนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ปรับรูปแบบ

อุตสาหกรรมการผลิตเด ิมไปสู่ฐานเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) ที่เน้น

นวัตกรรมมากขึ้น

2. เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีพัฒนาการและขีดความสามารถที่

สูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในอุตสาหกรรม New S-Curve และ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ

 -  - ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.

13 การพิจารณาโครงการพัฒนาระบบส่ง

และจําหน่าย ระยะที่ ๒

  บันทึก สศอ. ที่ อก 

0803/419 

ลว. 5 พฤษภาคม 2563

1. เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี 

2. การพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เป็นสถานีไฟฟ้า

อัตโนมัต ิเพื่อสามารถจ่ายไฟฟ้าได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

 -  - ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนําเรียน ผอ. 

กยผ. สปอ.

14 กาพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา

ยกเว้นคุณสมบัต ิและลักษณะในเรื่อง

ทุนและอํานาจการบริหารกิจการของผู้

ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้

ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบ

สําคัญอากาศยาน และผู้ขอรับ

ใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง 

พ.ศ . ….

  หนังสือกระทรวง

อุตสาหกรรม ด่วน

ที่สุด ที่ อก 

0803/2622 ลว. 21 

พฤษภาคม 2563

1. เพื่อเสนอความเห็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. การยกเว้นคุณสมบัตรและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานและผู้

ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ตามมาตรา 41/22 และ

มาตรา ๔๑/๓๓ และยกเว้นคุณสมบัต ิและลักษณะของผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อม

ประเภทที่หนึ่งสําหรับอากาศยานที่ม ีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดต ั้งแต ่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัม

ขึ้นไปตามาตรา 41/95

 อุตสาหกรรมอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศ

ยานเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เง ินลงทุนและเทคโนโลยี

ชั้นสูงจําเป็นต ้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ 

ซึ่งการยกเว้นคุณสมบัตรและลักษณะในเรื่องทุนและ

อํานาจบริหารจัดการตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 

ของกระทรวงคมนาคมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ

ลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและเป็น

ประโยชน์ต ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตอากาศยาน

การผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานและการ

บํารุงรักษาอากาศยาน

 - รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาที่

เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

15 การพิจารณาข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคภาคอุตสาหกรรม ภายใต ้

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด

 ที่ อก 0803/3117

ลว. 18 มิถุนายน 2563

๑. การรักษาฐานผลิตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

2. การลดต้นทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอดภายใต ้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. กระตุ้นยอดขายสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ

 -  - รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือกราบเรียน 

นายกรัฐมนตรี ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี

พิทักษ์)
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เสน อ
ผ ู้บ ริห าร

อก .
เพ ื่อ

พ ิจารณา

เสน อ
หน ่วยงาน
ภ ายน อก
โด ยต รง

ผ ู้บ ริห าร
 อก . 

ให ้ค วาม
เห ็น ชอบ

ผ ู้บ ริห าร 
อก . ไม่

เห ็น ชอบ / 
ให ้ป รับป รุง

อยู่
ระห ว่าง
ก าร

พ ิจารณา

ป ัญห าและอุป สรรค ต ่อก ารด ําเน ิน งาน
อธ ิบ าย/ชี้แจง/ค วามก ้าวหน ้า

ก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

ก ารจัด ท ําน โยบ าย แผ น และมาต รก ารด ้าน อุต สาห ก รรม ของสําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม

ประจําป ีงบป ระมาณ  2563

ลําด ับ
ท ี่

ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของ ผ ู้บ ริห าร อก .

หลัก ฐาน
ก ารอ้างอิง

ป ัจจ ัยสน ับ สน ุน ต ่อก ารด ําเน ิน งาน

16 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ

มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด

 ที่ อก 0803/3244

ลว. 25 มิถุนายน 2563

1. แจ้งผลให้ผู้ร้อง (นายวิชิต ว่องวัฒนาการ) และรายงานผลให้สํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี ทราบ

2. ครม. มีมต ิเห็นชอบแผนปฎิบัต ิการขับเคลื่อนวาระแห่งชาต ิ เรื่อง การแก้ไข

ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอ

 -  - ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถุงนายวิชิต 

ว่องวัฒนาการ และปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี ทราบ

17 การนําเสนอแผนปฏิบัต ิการด ้านการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ . 2563-2570)

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด

 ที่ อก 0803/3724 ลว.

 20 กรกฎาคม 2563

เนื่องจากแผนปฏิบัต ิการด ้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่

 1 (พ.ศ .2563-2570) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ตามยุทธศาสตร์ชาต ิจึงต ้องเสนอ

แผนปฏิบัต ิการฯ ต่อสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

พิจารณาก่อนนําเสนอ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 -  - รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขธิการ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิเพื่อพิจารณา 

และแจ้งผลการพิจารณาใก้ อก. ทราบ เพื่อด ําเนินการนําเสนอ

แผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นต่อไป

18 การพิจารณาการบังค ับใช้มาตรฐาน

การระบายมลพิษทางอากาศจาก

รถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร

 บันทึก สศอ. ด่วน ที่ 

อก 0803/668 ลว. 31 

กรกฎาคม 2563

เพื่อรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินการเกี่ยวกับ

1. สถานะล่าสุดในการดําเนินการบังค ับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ

จากรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 ภายในปี 2564 ตามที่ระบุไว้ใน

แผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาต ิ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"

2. แนวทางการด ําเนินการเพิ่มเต ิมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง

พลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ เรื่อง การบังค ับใช้มาตรฐานการ

ระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 ตามแผนงาน

ที่กําหนดไว้ เช่น มาตรการนํารถยนต์เก่าแลกซื้อรถยนต์ใหม่ตามที่สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอ หรือมาตรการจูงใจอื่นๆ โดยเฉพาะแรงจูงใจ

ให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อช่วยลดมลพิษจากฝุ่น PM2.5 

เป็นต ้น

 -  - ผศอ.ได ้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง ลมอ.

19 การรายงานผลการดําเนินงานตามข้อ

คําสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด

 ที่ อก 0803/3902

ลว. 31 กรกฎาคม 

2563

เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  -  - รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขธิ

การคณธรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัต ิส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ . …. 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณธรัฐมนตรี
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ป ัญห าและอุป สรรค ต ่อก ารด ําเน ิน งาน
อธ ิบ าย/ชี้แจง/ค วามก ้าวหน ้า

ก ารปฏ ิบ ัต ิงาน

ก ารจัด ท ําน โยบ าย แผ น และมาต รก ารด ้าน อุต สาห ก รรม ของสําน ัก งาน เศ รษฐก ิจอุต สาห ก รรม

ประจําป ีงบป ระมาณ  2563

ลําด ับ
ท ี่

ชื่อเรื่อง/ประเด ็น

ก ารน ําเสน อ ก ารพ ิจารณาของ ผ ู้บ ริห าร อก .

หลัก ฐาน
ก ารอ้างอิง

ป ัจจ ัยสน ับ สน ุน ต ่อก ารด ําเน ิน งาน

20 การรายงานผลการดําเนินงานตามข้อ

สั่งการของนายกรัฐมนตรี

  หนังสือ สศอ ด่วน ที่ 

อก 0803/29 

ลว. 3 สิงหาคม 2563

รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตาม

สถานการณ์ฝุ่นละออง  PM2.5

 -  - ผสอ. ได ้ให้ความเห็ชอบ

 - ผอ.กร.1 ลงนามในบันทึกถึง ผอ.กตร.สปอ.

21 การพิจารณาเสนอความเห็นต ่อ

โครงการจัดตั้งศ ูนย์นวัตกรรมการผลิต

ยั่งยืน (Sustainable Manufacturing

 Center : SMC) ในเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :

 เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัต ิ 

หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 

(EECi-ARIPOLIS for BCG)

  หนังสือกระทรวง

อุตสาหกรรม ด่วน

ที่สุด ที่ อก 

0803/4542 ลว. 2 

กันยายน 2563

เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

22 การทบทวนและเร่งรัดแผนการ

ขับเคลื่อนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและ

มาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง

  หนังสือ สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0803/ว

1059 ลว. 22 กันยายน

 2563

1. ทบทวนและเร่งรัดแผนการขับเคลื่อนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรการอื่นที่

เกี่ยวข้อง

2. การขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 กร.1 ได ้เชิญหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อทบทวนและเร่งรัดแผนการ

ขับเคลื่อนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรการอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมรับทราบแนวทางการเร่งรัดการ

ขับเคลื่อนไปสู่ EV ทั้งนี้ กร.1 จะนําเอาข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุงเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ (EV 

Roadmap) ให้ม ีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ง

จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และจัดทําเป็น

แผนงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ

บริหารเศรษฐกิจพิจารณาต่อไป
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ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และสําเนาให้
ผู้บริหาร อก. 
เพื่อรับทราบ

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบ

1 ร่างสุดท้าย (Final Draft) ของบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและ

ป่าไม้ในกรอบอาเซียนสําหรับปี 

2019-2024

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/482  ลว. 9 ต.ค.  62

 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1031  ลว. 11 และ 16  ต.ค. 61

3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

  -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเรื่อง ร่างสุดท้าย (Final Draft) ของบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสําหรับปี 2019-2024  

ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.

อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

2 ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จํานวน 2 

ฉบับ

   1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/493  ลว. 17 ต.ค.  62

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1056  ลว. 18 และ 21  ต.ค. 62

 3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/8219 ลว. 28 ต.ค. 62

 -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จํานวน 2 ฉบับ ของ สธ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ 

ครม.

3 แผนนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579)

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/501  ลว. 22 ต.ค.  62

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1066  ลว. 24  และ 25  ต.ค. 62

 3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/8399  ลว. 31 ต.ค. 62

 -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579)  ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึก

เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

4  การรับรองแผนแม่บทและแนวทางการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/517   ลว. 1 พ.ย.  62

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1122  ลว. 7 และ 8 พ.ย. 62

 3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/8706 ลว. 14 พ.ย. 62

   -     - กร.2 และ กท. ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเรื่อง การรับรองแผนแม่บทและ

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน ของ กท. เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ 

ครม.

ชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงที่ได้รับ

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ประจําปีงบประมาณ 2563

การจัดทํานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ลําดับที่

เสนอ
ผศอ.

เพื่อสั่งการ
ภายใน สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพื่อส่งไป
หน่วยงาน

อื่นๆใน อก. 
เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพื่อ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และสําเนาให้
ผู้บริหาร อก. 
เพื่อรับทราบ

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงที่ได้รับ

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ลําดับที่

เสนอ
ผศอ.

เพื่อสั่งการ
ภายใน สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพื่อส่งไป
หน่วยงาน

อื่นๆใน อก. 
เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพื่อ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

5  การประชุมหารือตามข้อสั่งการ

นายกรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณา

แนวทางส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุน

ผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

  1. บันทึก กร.2  ที่ อก 0804/534  ลว.

 11 พ.ย.  62 

2. บันทึก สศอ.  ที่ อก 0804/1144

ลว. 13 พ.ย. 62

 -  - 1. กร.2 ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหารือตามข้อสั่งการ นรม. เรื่อง การพิจารณาแนวทาง

ส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2562  ณ

 สศค.  ในฐานะผู้แทน อก.    2. กร.2  จัดทําบันทึกสรุปรายงานการประชุมหารือ พร้อม

ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง ปกอ. ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางตามที่ สศอ. 

เสนอ และ สศอ. โดย กร.2 จะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

6  โครงการประกันรายได้และมาตรการ

บริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี 2562/63

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/548   ลว. 19  พ.ย.  62

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1187  ลว. 20  และ 21 พ.ย. 62

 3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/8981 ลว. 27 พ.ย. 62

  -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเรื่อง โครงการประกันรายได้และมาตรการ

บริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี 2562/63   ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ 

ครม.

7  แนวทางการบริหารนําเข้าสินค้าเมล็ด

พันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง

 ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วน

เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยื่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์

 (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลง

การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/597   ลว. 26 ธ.ค. 62

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1293  ลว. 27 ธ.ค.62 และ 2 

ม.ค. 63

 3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/204  ลว. 13 ม.ค. 63

 -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเรื่อง แนวทางการบริหารการนําเข้าเมล็ด

พันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่

ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย - 

ออสเตรเลีย (TAFTA) ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่

เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิ

ชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และสําเนาให้
ผู้บริหาร อก. 
เพื่อรับทราบ

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงที่ได้รับ

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ลําดับที่

เสนอ
ผศอ.

เพื่อสั่งการ
ภายใน สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพื่อส่งไป
หน่วยงาน

อื่นๆใน อก. 
เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพื่อ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

8 ความคืบหน้าการดําเนินการภายใต้

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ

ไทย ปี พ.ศ. 2563 - 2570

   1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/14   ลว. 13 ม.ค. 63

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/

ว48  และ 49  ลว. 14  ม.ค.63 

3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/ว62 ลว. 14 ม.ค. 63 

4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/

ว303 ลว. 15 ม.ค. 63

 -  - 1. สศอ. โดย กร.2 ได้นําเสนอมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 

2561-2570   ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 รับทราบมาตรการดังกล่าว และให้ อก. 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการตามมาตรการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่

ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไป  กร.2 จึง

เห็นควรรวบรวมผลการดําเนินการภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.

 2561-2570 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงาน ครม. เพื่อทราบความคืบหน้าการดําเนินการ

ตามมาตรการดังกล่าว

2. กร.2 จัดทําบันทึกเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย เพื่อพิจารณาลงนามบันทึกเรียนหน่วยงาน

ภายใน อก. ได้แก่ ลอน. ลมอ. อรอ. และ กสอ. และลงนามหนังสือเรียนหน่วยงานภายนอก 

จํานวน 14 หน่วยงาน รวมทั้งนําเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อพิจารณาลงนามหนังสือเรียน

ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้แจ้งผลการดําเนินการภายใต้มาตราการดังกล่าวให้ สศอ. 

เพื่อดําเนินการต่อไป

9 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

กําหนดให้น้ํามันปาล์มและแฟรกชันของ

น้ํามันปาล์ม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม

เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด

ระเบียบในการนําเข้าและนําผ่าน พ.ศ. ....

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/52   ลว. 5 ก.พ. 63

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/134  ลว. 6 และ 7 ก.พ.63 

3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/952 ลว. 14 ก.พ. 63

  -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

กําหนดให้น้ํามันปาล์มและแฟรกชันของน้ํามันปาล์ม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่

ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้าและนําผ่าน พ.ศ. ....  ของ พณ. เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลง

นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลง

นามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และสําเนาให้
ผู้บริหาร อก. 
เพื่อรับทราบ

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงที่ได้รับ

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ลําดับที่

เสนอ
ผศอ.

เพื่อสั่งการ
ภายใน สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพื่อส่งไป
หน่วยงาน

อื่นๆใน อก. 
เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพื่อ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

10 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2562 - 2570)

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/104   ลว. 6 มี.ค. 63 

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/238  ลว. 9 ก.พ.63 และ  10 

มี.ค. 63

3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1683 ลว. 13 มี.ค. 63 

4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1743 ลว. 18 มี.ค. 63

5. หนังสือ รอง นรม.สมคิด ด่วนที่สุด ที่

 นร 0403(กร.2)/2955 ลว. 17 มี.ค. 63

- - 1. สลค.แจ้งว่า รอง นรม.สมคิด มีคําสั่งให้ อก. รับเรื่องมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปร

รูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562-2571 ไปดําเนินการให้เป็นไปตามนัยมติ ครม. เนื่องจากมาตรการ

ดังกล่าวเป็นแผนระดับ 3 โดยให้เสนอ สศช. ให้ความเห็น ก่อนนําแผนฯ เข้าสู่การพิจารณาของ

 ครม.  ซึ่ง สศอ. โดย กร.2 ได้ดําเนินการตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ 

ครม. โดยได้นําเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ สศช. และ สศช. ได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 และสภาฯ มีมติเห็นชอบ

แผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562-2571 โดยปรับชื่อ

แผนฯ และระยะเวลาเป็น "แผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 

1 (พ.ศ. 2562-2570) และมีความเห็นเพิ่มเติม

2. กร.2 ได้รับความเห็นสภาฯ มาพิจารณาดําเนินการ โดยนําเสนอแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอ

 ครม. และใช้เป็นแผนปฏิบัตการสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนนการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศต่อไป

3. กร.2 จัดทําบันทึกเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาลงนามบันทึกเสนอ ปกอ.ผ่าน

รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนรองนายกฯ 

สมคิด และหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

11  การดําเนินการตามข้อสั่งการ

นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

 เรื่อง การพิจารณากําหนดแนวทาง

ส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุน

ผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio-Circular-Green (BCG) Economy)

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/135   ลว. 26 มี.ค. 63

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/302   ลว. 30 มี.ค. 63 

3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1975  ลว. 3 เม.ย.

 -   - กร.2 และ  กม. ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การ

ดําเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง การพิจารณา

กําหนดแนวทางส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ของ กค. เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี โดย กร.2 ประสานการดําเนินงานกับ กม. และจัดทําบันทึกเสนอความเห็นต่อ 

ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และสําเนาให้
ผู้บริหาร อก. 
เพื่อรับทราบ

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงที่ได้รับ

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ลําดับที่

เสนอ
ผศอ.

เพื่อสั่งการ
ภายใน สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพื่อส่งไป
หน่วยงาน

อื่นๆใน อก. 
เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพื่อ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

12  การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการ

สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี

การผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม)

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/140   ลว. 27 มี.ค. 63

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/311   ลว. 30 และ 31 มี.ค. 63 

3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/1977 ลว. 3 เม.ย. 63

 -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การขอรับจัดสรร

งบประมาณโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) ของ

 พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดย กร.2 จัดทําบันทึกเสนอความเห็นต่อ 

ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

13 การขอขยายปริมาณในโควตาการนําเข้า

สินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้

ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 

2563 เพิ่มเติม

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/168   ลว. 21 เม.ย. 63

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/383   ลว. 22 และ 23 เม.ย. 63 

3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/2280 ลว. 29 เม.ย. 63

 -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การขอขยายปริมาณ

ในโควตาการนําเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก 

(WTO)  ปี 2563 เพิ่มเติม ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดย กร.2 จัดทําบันทึกเสนอความเห็นต่อ ผศอ.

ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้

ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

14 ข้อมูลการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล   1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/178   ลว. 30 เม.ย. 63

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/408   ลว. 1 พ.ค. 63 

3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/2363 ลว. 5 พ.ค. 63

 -  - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ข้อมูลการดําเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

เพื่อประกอบการวิเคราะหสถานการณ์ภาพรวมปัจจุบันและกําหนดแนวทางเพิ่มเติม พร้อมทั้ง

แจ้งข้อมูลผู้ประสานงานหลัก เพื่อเป็นช่องทางหารือแต่ละประเด็นการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อนําส่ง อย. พิจารณาดําเนินการต่อไป

2. กร.2  จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และแจ้งผู้ประสานงาน โดย

จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และสําเนาให้
ผู้บริหาร อก. 
เพื่อรับทราบ

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงที่ได้รับ

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ลําดับที่

เสนอ
ผศอ.

เพื่อสั่งการ
ภายใน สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพื่อส่งไป
หน่วยงาน

อื่นๆใน อก. 
เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพื่อ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

15  รายงานผลการดําเนินงานภายใต้

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2562 - 2570)

   1. บันทึก กร.2  ด่วน ที่ อก 0804/204

   ลว. 29 พ.ค. 63

2. บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0804/ว

484 และ 485   ลว. 29 พ.ค. 63 

3. หนังสือ สศอ. ด่วน ที่ อก 0804/ว

706 ลว. 29 พ.ค. 63

4. หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก 0804/ว

2837 ลว. 1 มิ.ย.

 -  - 1. ตามที่ ครม. ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 รับทราบแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562- 2570) และให้ อก. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กค. กต. สงป. สศช. และ อว. ไปพิจารณาดําเนินการ 

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่ให้ถูกต้อง 

เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ อก. เป็น

หน่วยงานหลักในการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

โดยเร็วต่อไป   

2. กร.2  เห็นควรรวบรวมผลการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พศ. 2562-2570) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบความ

คืบหน้าการดํานินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว  จึงได้จัดทําบันทึก/หนังสือ นําเรียน ผศอ.

ผ่าน รศอ. ลงนามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนําเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้

ความเห็นชอบและลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

16 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

กําหนดให้มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ด

พันธุ์หอมหัวใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามา

ในราชอาณาจักรตามความตกลง TAFTA 

และ TNZCEP รวม 2 ฉบับ

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/223  ลว. 17 มิ.ย. 63 

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/537  ลว. 18 และ 19 มิ.ย. 63

3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/3204 ลว. 23 มิ.ย. 63

 -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

กําหนดให้มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง TAFTA และ TNZCEP 

รวม 2 ฉบับ  ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ 

ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

17  ขออนุมัติดําเนินการตามมติ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้ง

ที่ 1/2563

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/285  ลว. 24 ก.ค. 63 

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/651  ลว. 29 และ     ก.ค. 63

3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/ 

 ลว.    ก.ค. 63

 -  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการ

ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 ของ กษ. เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน 

ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน

เลขาธิการ ครม.

18 กระทู้ถามที่ 216 เรื่อง การพัฒนาอาหาร 

VEGAN เพื่อการส่งออก

  1. บันทึก กร.2  ด่วนมาก ที่ อก

0804/294   ลว. 31 ก.ค. 63

2. บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก

0804/671  ลว. 3 ส.ค. 63

 -  - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้จัดทําคําตอบกระทู้ถามที่ 216 เรื่องการพัฒนาอาหาร VEGAN 

เพื่อการส่งออก สําหรับการตอบกระทู้ถามทั่วไปเพื่อตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  

2. กร.2 จัดทําบันทึกตอบกระทู้ถามทั่วไป เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน อสอ. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
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 และสําเนาให้
ผู้บริหาร อก. 
เพื่อรับทราบ

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบชื่อเรื่อง/ประเด็น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงที่ได้รับ

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ลําดับที่

เสนอ
ผศอ.

เพื่อสั่งการ
ภายใน สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพื่อส่งไป
หน่วยงาน

อื่นๆใน อก. 
เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพื่อ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

19 ผลการดําเนินการตามข้อสั่งการ

นายกรัฐมนตรีในการประชุม

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้ง

ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/302  ลว. 3 ส.ค. 63  2. บันทึก 

สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/675  ลว. 

4 ส.ค. 63  3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่

 อก 0804/4165  ลว. 14 ส.ค. 63

 -  - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดําเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประธาน

กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในข้อ 2) ให้ อก. พิจารณาดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ สธ. พณ. กษ. เป็นต้น ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตถุง

มือยางของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  

2. กร.2  ได้ดําเนินการให้มีการประชุมหารือในประเด็นปัญอุปสรรคของอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ไทยในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการป้องกัน แก้ปัญหา และส่งเสริมอุตสาหกรรมถุงมือยางของ

ไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เมื่อวันที่ 31

 กรกฏาคม 2563 ณ กยท. โดยมีผู้ว่า กยท. เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ทั้งนี้ สศอ. ได้นําประเด็นที่ได้จากการ

ประชุมหารือดังกล่าว มาประกอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินการตามข้อสั่งการ

นายกรัฐมนตรีฯ ด้วย โดย กร.2 จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน

 ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นขอบและนําเรียน รวอ. พิจารณาลงนามหนังสือ

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี

20 6. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อม

มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุน

ค่าบรืหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2563/64

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/367  ลว. 9 ก.ย. 63 

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/772  ลว. 10 และ  11 ก.ย. 63

3. หนังสือ อก. ดว่นที่สุด ที่ อก

0804/4857 ลว. 22 ก.ย. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการ

สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.

อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

21 ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยาง ระยะที่ 2

  1. บันทึก กร.2  ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/401  ลว. 22 ก.ย. 63 

2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/815  ลว. 22 และ  23 ก.ย. 63

3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

0804/4970 ลว. 29 ก.ย. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2  ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ 

ครม.
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1 ความเห็นต่อถ้อยแถลงประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม

 ครั้งที่ 22

   บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/575 ลว.  2 ต.ค. 62 

บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/992 ลว. 4 ต.ค. 62 

หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก 0806/7541 ลว. 4 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับความเห็นต่อร่างถ้อย

แถลงประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22 และร่างรายงาน

ความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (ค.ศ. 

2018-2022) ฉบับที่ 2

2 ความเห็นต่อการให้การรับรองบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ITA) ของอาเซียน ในระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

 2017 (ภาคผนวก 4 ของความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน)

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/592 ลว. 10 ต.ค. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1032 ลว. 15 ต.ค. 62 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1032 ลว. 16 ต.ค. 62 หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7914 ลว. 17 ต.ค. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการให้การรับรองบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ITA) ของอาเซียนในระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) 2017 (ภาคผนวก 4 

ของความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน) เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

3 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือ

ลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/594 ลว. 10 ต.ค. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1029 ลว. 11 ต.ค. 62 หนังสือ อก. 

ด่วนมาก ที่ อก 0806/7808 ลว. 15 ต.ค. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การ

ประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ในส่วนของ

ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นและ

ร่างข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

4 ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และข้อคิดเห็นของ สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/599 ลว. 11 ต.ค. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1034 ลว. 15 ต.ค. 62  บันทึก สศอ.

 ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1034 ลว. 16 ต.ค. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7912 ลว. 17 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุม

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. ได้แก่ การดําเนิน

โครงการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเชื่อมโยง การพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษและเขตเศรษฐกิจชายแดน และการผลักดันความร่วมมือเรื่องเมือง

ยางพารา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

5 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วน

เศรษฐกิจทางทะเลอาเซียน-จีน

   บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/576 ลว. 2 ต.ค 62 บันทึก สศอ. ด่วน

มาก ที่ อก 0806/995 ลว. 4 ต.ค. 62 

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/7626 ลว. 9 ต.ค. 62   และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างถ้อยแถลงการณ์ว่า

ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจทางทะเลอาเซียน-จีน เพื่อเชื่อมโยง

เศรษฐกิจภาคพื้นทะเล และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานผ่านประเทศที่ไม่

มีทางออกทะเล

6 ข้อมูลและประเด็นสนทนาสําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-

สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/590 ลว. 9 ต.ค. 62บันทึก สศอ. ด่วน

มาก ที่ อก 0806/1018 ลว.10 ต.ค. 62 

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/7809 ลว. 15 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งประเด็น

สนทนาสําหรับนายกรัฐมนตรี สําหรบัการผลักดันโครงการความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในกรอบต่างๆ  และสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระหว่างอาเซียน

และเกาหลี

7 ความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงประธานการประชุมสุดยอด

เอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14 (14th East Asia Summit)

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/583 ลว. 4 ต.ค. 62บันทึก สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0806/1012 ลว.9 ต.ค. 62 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7631 ลว. 9 ต.ค. 62

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับร่างถ้อยแถลงของ

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14 

(14th East Asia Summit) โดยเห็นควรระบุการเพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย เพื่อให้สะท้อนต่อประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

ประจําปีงบประมาณ 2563

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของ

การจัดทํานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดําเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดําเนินงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

กท 
24



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

พิจารณา

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง
การ

พิจารณา

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดําเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

8 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม

คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 8

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/587 ลว. 8 ต.ค. 62บันทึก สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0806/1015 ลว. 9 ต.ค. 62 

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1015 ลว. 10 ต.ค. 62

หนังสือ อก. ดว่นที่สุด ที่ อก 0806/7698 ลว. 15 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อ

ความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 8 โดยเห็นควรผลักดันให้มีการจัดตั้ง

กลไกเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือ โดยเฉพาะด้าน

อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

9 ความเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) ความ

ตกลงการค้าเสรีระหว่างกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง 

(MERCOSUR) กับอิยิปต์ (สินค้า)

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/604 ลว. 15 ต.ค. 62             บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1051 ลว. 18 ต.ค. 62 

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7969 ลว. 18 ต.ค. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี นําเรียนสรุปข้อมูลต่อผู้บริหารและเสนอความเห็น/ประเด็นคําถามต่อกรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการเปิดตลาดสินค้าและกฎถิ่นกําเนิด

สินค้า ของความตกลงการค้าเสรีระหว่างกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง 

(MERCOSUR) กับอิยิปต์

10 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วย

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับคณะกรรมการบริหารงาน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/612 ลว. 17 ต.ค. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1057 ลว.18 ต.ค. 62 

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1057 ลว. 21 ต.ค. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8217 ลว. 28 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ของกระทรวงกลาโหม เพื่อ

เป็นกลไกส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมายของไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

11 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 และ

ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/613 ลว. 18 ต.ค. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1059 ลว. 22 ต.ค. 62 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8106 ลว. 24 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับร่างถ้อยแถลงของ

นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นําประเทศเข้าร่วมการประชุมเอเปค ในประเด็น

การบูรณาการอุตสาหกรรม 4.0 โดยเห็นควรระบุให้มีสาขาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย เพื่อให้สมาชิกอเปคสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้

12 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/620 ลว. 22 ต.ค. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1068 ลว. 24 ต.ค. 62 

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1068 ลว. 25 ต.ค. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8398 ลว. 31 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สําหรับเป็นกลไกใน

การสนับสนุนการพัฒนาสร้างความเชื่อมโยงดา้นอุตสาหกรรมกับมณฑล

กวางตุ้ง โดยเฉพาะในสาขายางและผลิตภัณฑ์ และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

13 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ

คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ค.ศ. 2019-2023

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/621 ลว. 22 ต.ค. 62บันทึก สศอ. ด่วน

มาก ที่ อก 0806/1069 ลว. 24 ต.ค. 62 

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/8161 ลว. 25 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับร่างกรอบความร่วมมือฯ

 ภายใต้ประเด็นการค้า พลังงานและการลงทุน หัวข้อการเกษตรและความ

มั่นคงทางอาหาร เห็นควรเพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการ

เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต  การลงทุน และการค้า ในกลุ่มอาหารแปรรูป 

อาหารเสริมสุขภาพและอาหารพร้อมรับประทาน

14 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน 

ครั้งที่ 3 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/630 ลว. 25 ต.ค. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1079 ลว. 29 ต.ค. 62 

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1079 ลว. 29 ต.ค. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8456 ลว. 31 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ภูฏาน 

ของกระทรวงพาณิชย์ ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้าน

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสําหรับการบริหาร

จัดการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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15 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้

กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 28 (RCEP

 TNC) และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอความเห็น สศอ.

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/646 ลว. 30 ต.ค. 62             บันทึก สศอ. ที่ 

อก 0806/1098 ลว. 31 ต.ค. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้กรอบความตก

ลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 28 (RCEP TNC) ระหว่างวันที่ 19-27 

กันยายน 2562 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับผล

การประชุมด้านการค้าสินค้าและกฎถิ่นกําเนิดสินค้า และนําเสนอ อก. เพื่อ

ขอความเห็นชอบต่อแนวทางการดําเนินงานด้านการเปิดตลาดที่แตกต่าง 

ภายใต้ข้อกําหนดกระบวนการอย่างง่ายของหลักเกณฑ์กฎถิ่นกําเนิดสินค้า 

และ แนวทางการขออนุมัตินําเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ ภายใต้เงื่อนไข OEM จาก

ประเทศสมาชิก RCEP

16 รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 9 ครั้งทื่ 1 ในปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน 2562) และ

ข้อคิดเห็นของ สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/591 ลว. 9 ต.ค. 62

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1019 ลว. 10 ต.ค. 62 หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7807 ลว. 15 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา เป้าหมายที่ 9 ของ 

อก. พรอ้มข้อคิดเห็นให้กระทรวงคมนาคมทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

17 ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาเกี่ยวกับการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากร

ของสิ่งที่ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก 

(Moratorium on Custom Duties on ElectronicTransmission)

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/597 ลว. 11 ต.ค. 62

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1033 ลว. 15 ต.ค. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7826 ลว. 16 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

ไม่มี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษา

เกี่ยวกับการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรของสิ่งที่ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ภายใต้องค์การการค้าโลก

18 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อดําเนิน

ความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับ

สหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 2021-2025)

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/605 ลว. 15 ต.ค. 62

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1041 ลว. 16 ต.ค. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7932 ลว. 18 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

ไม่มี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างแผนปฏิบัติการอย่าง

ครอบคลุมเพื่อดําเนินความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง

อาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 2021-2025)

19 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเขา้ใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ

ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของ

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐ

รัสเซียและร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้าและการลงทุนไทย-รัสเซีย 

(ปี 2563-2565)

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/608 ลว. 15 ต.ค. 62

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1111 ลว. 17 ต.ค. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับร่างบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง

กระทรวงพาณิขย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของ

สหพันธรัฐรัสเซียและร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้าและการลงทุนไทย-รัสเซีย

 (ปี 2563-2565)

20 ถ้อยแถลงของประเทศไทยและประเด็นท่าทีไทยต่อร่างเอกสาร

สําคัญสําหรับการประชุม (General Conference) สมัยที่ 18 ของ

 UNIDO และข้อคิดเห็นของ สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/638 ลว. 29 ต.ค. 62

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1093 ลว. 30 ต.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นและจัดทําถ้อยแถลงของประเทศไทยและประเด็นท่าทีไทยต่อ

ร่างเอกสารสําคัญสําหรับการประชุม (General Conference : GC) สมัยที่ 

18 ของ UNIDO เพื่อให้ สทอ.อต. ดําเนินการต่อไป

21 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Ministers : AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่นที่

เกี่ยวข้อง

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/637 ลว. 29 ต.ค. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1105 ลว. 31 ต.ค. 62 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1105 ลว. 6 พ.ย. 62     หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8585 ลว. 7 พ.ย. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Ministers : AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

กท 
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22 ความเห็นต่อผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่ม

แม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/680 ลว. 15 พ.ย. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1171 ลว. 18 พ.ย. 62 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1171 ลว. 19 พ.ย. 62   หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8941 ลว. 25 พ.ย. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ํา

โขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมตรี

23 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามถ้อยแถลงร่วม

อาเซียน-นิวซีแลนด์ ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (ค.ศ.

2021-2025) และข้อคิดเห็นของ สศอ.

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/693 ลว. 22 พ.ย. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1204 ลว. 25 พ.ย. 62 

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/9003 ลว. 27 พ.ย. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความคิดเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างแผนปฏิบัติการ

เพื่อดําเนินการตามถ้อยแถลงร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ ว่าด้วยความเป็น

หุ้นสว่นยุทธศาสตร์ (ค.ศ.2021-2025) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.

24 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และนวัตกรรมระหว่างกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/636 ลว. 28 ต.ค. 62 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1090 ลว. 30 ต.ค. 62 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

 0806/1090 ลว. 30 ต.ค. 62 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8583 

ลว. 7 พ.ย. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ของกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ อากาศยานและชิ้นส่วน และระบบราง เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

25 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาส

เยือนไทยอย่างเป็นทางการขอนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชน

จีน

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่  อก 0806/653 ลว. 28 ต.ค. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1112 ลว. 1 พ.ย. 62

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1112 ลว. 1 พ.ย. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8711 ลว 14 พ.ย. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนฯ ของกระทรวงการ

ต่างประเทศ เพื่อร่วมแสดงเจตจํานงในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมการผลิตระหว่างไทยและจีนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี

ศักยภาพร่วมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และ SEZ ของไทย เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

26 ความเห็นต่อถ้อยแถลงร่วมของประธาน     ว่าด้วยการประชุมสุด

ยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว. 1 พ.ย. 62  บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1163 ลว. 15 พ.ย. 62 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8777 ลว. 19 พ.ย. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับร่างถ้อยแถลงของ

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรฐัเกาหลี

 สมัยพิเศษ สําหรับการผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้า

เสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และ ความร่วมมือสาขานวัตกรรม

อุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

27 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 

2/2562

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/676 ลว. 14 พ.ย. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1162 ลว. 15 พ.ย. 62 

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1162 ลว. 19 พ.ย. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8942 ลว. 25 พ.ย. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่

2/2562 เสนอโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน

การรับทราบผลการประชุมและการมอบหมายหน่วยงาน อก. ดําเนินการและ

ติดตามเรื่องการปฏิรูปด้านกฏระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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28 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่ง

ราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชน

จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/672 ลว. 13 พ.ย. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1154 ลว. 14 พ.ย. 62

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1154 ลว. 18 พ.ย. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8935 ลว. 25 พ.ย. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ของกระทรวงกลาโหม เพื่อ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

29 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่ง

สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/671 ลว. 13 พ.ย. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1153 ลว. 14 พ.ย. 62

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1153 ลว. 18 พ.ย. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8936 ลว 25 พ.ย. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการสร้างความ

เชื่อมโยงด้านการอุตสาหกรรมที่สอดคล้องระหว่างไทยและเกาหลีสู่การ

ยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

เศรษฐกิจชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการพัฒนาธุรกิจเริ่มต้น เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

30 ความเห็นต่อการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 ณ

 กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/684 ลว. 18 พ.ย. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1181 ลว. 19 พ.ย. 62

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1181 ลว. 19 พ.ย. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สดุ ที่ อก 0806/8938 ลว 25 พ.ย. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS เสนอ

โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมแสดง

เจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

31 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตการดําเนินงาน (Term 

of Reference:TOR) และแนวทางการดําเนินโครงการระหว่าง

ไทย-รัสเซีย (Roadmap of Implementation of Russian-Thai 

projects) ภายใต้ MOU ด้านความร่วมมือในการพัฒนา

อุตสาหกรรมระหว่าง อก. กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

สหพันธรัฐรัสเซีย

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/673    ลว. 13 พ.ย. 62                 บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/1160 ลว. 14 พ.ย. 62               หนังสือ อก ที่ อก 

0806/8782  ลว. 19 พ.ย. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อสํานักงานผู้แทนการค้า สหพันธรัฐรัสเซีย สําหรับข้อคิดเห็น

ในการแก้ไขร่างขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference:TOR) และ

แนวทางการดําเนินโครงการฯเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้ง

คณะทํางานร่วมไทย-รัสเซีย ด้านความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม

32 ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างโครงสร้างรายงานนโยบายการค้า

ฉบับรัฐบาลไทยในปี 2563

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/702 ลว. 26 พ.ย. 62 หนังสือ สศอ. 

ด่วนมาก ที่ อก 0806/1301 ลว. 27 พ.ย. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สําหรับความเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อร่างโครงสร้างรายงานนโยบายการค้าฉบับรัฐบาลไทยในปี 

2563 เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เและ BCG 

Economy เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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33 ความเห็นต่อแผนที่นําทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน ปี 2562-2568    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/698 ลว. 26 พ.ย. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1123 ลว. 28 พ.ย. 62 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/1123 ลว. 28 พ.ย. 62   หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/9157 ลว. 3 ธ.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อแผนที่นําทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน ปี 2562-2568 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

34 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่าง

ไทย-เมียนมา (JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ

พื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/713 ลว. 3 ธ.ค. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1235 ลว.   ธ.ค. 62 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/1235 ลว. 6 ธ.ค. 62     หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/9537 ลว. 20 ธ.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-

เมียนมา (JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่

เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

35 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินความเป็น

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ระยะที่ 2  (ค.ศ. 2019-2023)

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/723    ลว. 9 ธ.ค. 62 

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1250 ลว. 11 ธ.ค. 62 

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/9339 ลว. 12 ธ.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับข้อคิดเห็นต่อร่าง

แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ระยะที่

 2  (ค.ศ. 2019-2023) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก.

36 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง

สํานักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/694 ลว. 22 พ.ย. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1205 ลว. 25 พ.ย. 62

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1205 ลว. 27 พ.ย. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/9157 ลว. 3 ธ.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นกลไก

สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้น

สูง เพื่อนําไปสู่โอกาสทางธุรกิจการลงทุนร่วมระหว่างไทยกับเกาหลี เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

37 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือ

ลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/695 ลว. 22 พ.ย. 62บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1206 ลว. 25 พ.ย. 62

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1112 ลว. 27 พ.ย. 62

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/9160 ลว. 3 ธ.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับผู้นํากรอบความ

ร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ของไทยใน

ฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกับเกาหลี ผ่านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ และ SMEs เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

38 ความเห็นต่อร่างแผนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

เสียในประเด็นความโปร่งใสในกระบวนการเจราการค้าระหว่าง

ประเทศ

    บันทึก สศอ.  ที่ อก 0806/731 ลว. 13 ธ.ค. 62 

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/1387ลว. 17 ธ.ค. 62  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับร่างแผนการมี

ส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นความโปร่งใส

กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมในร่างแผนการมี

ส่วนร่วมฯ ปี 2563
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39 ความเห็นประกอบการดําเนินงานการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับสถาบัน 

World Economic (WEE) เรื่อง Closing the Innovation Gap 

Accelerator Inititive (Accelerator Model) 

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/721 ลว. 6 ธ.ค. 62   บันทึก  สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1240 ลว. 9 ธค 62 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก. 

0806/9310 ลว. 9 ธค 62    และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สําหรับความเห็นประกอบการดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สํานักงานสภาพัฒนาการเศณษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับสถาบัน World 

Economic (WEE) เรื่อง Closing the Innovation Gap Accelerator 

Inititive (Accelerator Model) ในร่างหนังสือแสดงเจตจํานงค์ (Letter of 

Intent) ระหว่าง สศช.   กับ WEF

40 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ครั้งที่ 1/2562 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/747    ลว. 26 ธค 62 บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/1301 ลว. 27 ธ.ค. 62 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. สําหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 521 สศช.

 เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่ที่ครอบคลุมตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินการต่อไปของ อก.

41 ข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ (TOR)ของ ASEAN TVET 

Council (ATC) ฉบับสถานะ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 และ

ข้อคิดเห็นของ สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/752 ลว. 27 ธ.ค. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2  ลว. 2 ม.ค. 63 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8 ลว. 3  ม.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นตอ่กระทรวงแรงงานสําหรับข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตอํานาจ

หน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC) ฉบับสถานะ ณ วันที่ 6 

ธันวาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินการต่อไป

42 ความเห็นต่อการประชุมคณะทํางานร่วมไทย-เมียนมา ในการ

เตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 3 

และการประชุมคณะทํางานร่วมระดับเทคนิคไทย-เมียนมา ใน

ประเด็นผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งที่ 1

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/754 ลว. 27 ธ.ค. 62 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4 ลว. 2 ม.ค. 63 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/4 ลว. 3 ม.ค. 63     หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/205 ลว. 13 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการประชุมคณะทํางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการ

ส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 3 และการประชุม

คณะทํางานร่วมระดับเทคนิคไทย-เมียนมา ในประเด็นผู้หนีภัยการสู้รบจาก

เมียนมา ครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

43 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนา

ชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3 ลว. 2 ม.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/12 ลว. 6 ม.ค. 63 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/12 ลว. 6 ม.ค. 63   หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/207 ลว. 13 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท

และขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

44 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เวียดนามในฐานะ

ประธานอาเซียนต้องการผลักดันให้ประเทศสมาชิกร่วมกัน

ดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จในปี 2563

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/18 ลว 9 ม.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/38 ลว. 13 ม.ค. 63 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/266 ลว. 14 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับข้อคิดเห็นประเด็นด้านเศรษฐกิจที่

เวียดนามในฐานะประธานอาเซียนตอ้งการผลักดันให้ประเทศสมาชิกร่วมกัน

ดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จในปี 2563
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45 ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการ

ประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/53 ลว. 27 ม.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/94 ลว. 27 ม.ค. 63 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/94 ลว. 27 ม.ค. 63  หนังสือ อก. ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0806/671 ลว. 31 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุม

สุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

46 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอด

ผู้นําอาเซียน-นิวซีแลนด์

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/64 ลว. 29 ม.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/108 ลว. 30 ม.ค. 63  หนังสือ อก. 

ด่วนมาก ที่ อก 0806/667 ลว. 31 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร

ผลลัพธ์การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน-นิวซีแลนด์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก.

47 ความเห็นต่อท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการ

ค้า (JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 5

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/753 ลว. 27 ธ.ค. 62 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3 ลว. 2 ม.ค. 63

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3 ลว. 3 ม.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/206 ลว 13 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 

(JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 5 ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

48 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีนฯ ค.ศ. 2021-2025     บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/22 ลว. 13 ม.ค. 63  บันทึก สศอ. 

ด่วนมาก ที่ อก 0806/52 ลว. 14 ม.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/302 ลว 15 ม.ค. 63   และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ในการจัดทําโครงการความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ โดยเสนอให้มีการจัดเตรียมแนวทาง

ดําเนินงานและแนวปฏิบัติ เพื่อการอํานวยความสะดวกในการจัดทําโครงการ

ภายใต้กองทุนอาเซียน-จีน

49 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อ

ปฏิบัติตามถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง

 และความเป็นหุ้นส่วน (ค.ศ. 2021-2025)

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/26      ลว. 14 ม.ค. 63                บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/64   ลว.16 ม.ค. 63

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/365 ลว. 17 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจ เพื่อจัดลําดับความสําคัญสาขาความร่วมมือ และแนวทางการ

บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการฯ

50 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 

1/2562 และ 2/2562

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/44 ลว. 22 ม.ค. 63  บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/67 ลว. 17 ม.ค. 63

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/67 ลว. 17 ม.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/417 ลว. 22 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 

1/2562 และ 2/2562 ของสํานักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ในประเด็นการปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

51 ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร

ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการร่วมกัน

ส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล

    บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/89 ลว. 23 ม.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/508 ลว. 24 ม.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ ต่อแนวทางการบริหารจัดการ

และการแจ้งข้อมูลโครงการ ของ อก. ที่เห็นควรบรรจุในแผนความร่วมมือ
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52 ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี สาขาความร่วมมือเศรษฐกิจ

ข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ฉบับแก้ไข 

ครั้งที่ 7

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/63 ลว. 29 ม.ค. 63  บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/107 ลว. 30 ม.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/681 ลว. 31 ม.ค. 63  และเรื่องเดมิ

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ และการยืนยันการบรรจุสาขา

อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้การดําเนินงานการพัฒนาความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดลําดับสาขาย่อยที่มีโอกาสใน

การพัฒนาความเชื่อมโญงเครือข่ายการผลิตของไทยและอนุภูมิภาคและจีน  

ตอนใต้

53 ความเห็นต่อร่างข้อบทว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าและกฎเฉพาะราย

สินค้า (PSRs หรือ List Rules) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-

ตุรกี

    บันทึก  กท. ด่วนที่สดุ ที่ อก 0806/50 ลว. 24 ม.ค 63 หนังสือ สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก. 0806/152 ลว. 27 ม.ค 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมศุลากากรสําหรับข้อเสนอการสะสมถิ่นกําเนิดสินค้า

และกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าและกฎเฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลง

การค้าเสรี ไทย-ตุรกี

54 ความเห็นต่อร่างข้อบทว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้

ความตกลงทางการค้าเสรีไทย-ตุรกี

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/57 ลว. 28 ม.ค 63 หนังสือ สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/165 ลว. 29 ม.ค 63   และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับร่างข้อบทว่าด้วย

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย- ตุรกี

55 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ

ลุ่มน้ําโขง

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/72 ลว. 4 ก.พ. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/127  ลว. 6 ก.พ. 63 บันทึก อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/127  ลว. 6 ก.พ. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/953 ลว. 14 ก.พ. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่ม

แม่น้ําโขงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

56 ความเห็นต่อผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้บริหารสูงสุด

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/112 ลว. 17 ก.พ. 63 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/171 ลว. 18 ก.พ. 63

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/171 ลว. 19 ก.พ. 63  หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/112 ลว. 21 ก.พ. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้บริหารสูงสุดเขต

บริหารพิเศษฮ่องกงในส่วนของการส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกืจ การแสวงหา

ความเป็นไปได้ในความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และการ

แลกเปลี่ยนวิสาหกิจและวิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

57 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/143  ลว. 27 ก.พ. 63 

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/207   ลว. 28 ก.พ. 63 

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/1258  ลว. 28 ก.พ. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึก

ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

58 ความเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดทํา FTA ไทย-ฮ่องกง     บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4  ลว. 19 ก.พ. 2563 

หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/266 ลว. 20 ก.พ. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับความเห็นเพิ่มเติม

ต่อการจัดทํา FTA ไทย-ฮ่องกง
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59 รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ

ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และสรุปผล

การสัมมนาเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน

งบประมาณจากเอเปค ประจําปี 2563 และความเห็นของ สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/78 ลว. 5 ก.พ. 63      และเรื่องเดิม    ไม่มี    ไม่มี รายงานสรุปผลการประชุม และการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือ

เอเปค รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนเอเปค และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมเอเปค ของไทยในปี 2565

60 รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสําหรับการประชุม

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 5 

และข้อเสนอ สศอ.

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/76      ลว. 5 ก.พ. 63 บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/132 ลว. 6 ก.พ. 63

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/851 ลว. 12 ก.พ. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานสรปุผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสําหรับการประชุม

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 5 เมื่อวันอังคาร

ที่     21 มกราคม 2563 และจัดทําข้อเสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

อุตสาหกรรมที่ศักยภาพของไทย ได้แก่ สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปและ

สาขายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

61 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/73 ลว. 5 ก.พ. 63    บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/130 ลว.6 ก.พ. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/767 ลว. 6 ก.พ. 63    และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทสําหรับ กรอบความร่วมมืออนุ

ภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง และรายงานสถานะการดําเนินงานความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจ

62 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) 

ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 5 และความเห็น สศอ.

   บันทึก กท. ที่ อก 0806/106    ลว. 14 ก.พ. 63                 บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/164 ลว. 17 ก.พ. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานสรุปผลการประชุม และการสัมมนาที่เกี่ยวข้องในการประชุม JTC 

ไทย-บังกาเทศ ครั้งที่ 5 และข้อเสนอความเห็น สศอ. เกี่ยวกับความร่วมมือ

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการจัดทําความตกลงการค้าเสรี (FTA) 

ไทย-บังกลาเทศ

63 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุม

รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/111 ลว. 17 ก.พ. 63 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166 ลว. 18 ก.พ. 63

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166 ลว. 18 ก.พ. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1182 ลว. 25 ก.พ. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5 เสนอโดยกระทรวง

การต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

64 การพิจารณา Factual Presentation ของความตกลงสิทธิพิเศษ

ทางการค้าระหว่างอินเดียกับอัฟกานิสถาน (สินค้า)

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/128 ลว. 24 ก.พ. 63

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/291 ลว. 25 ก.พ. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อแนวทางการกระชับ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอินเดีย

65 ข้อมูลและประเด็นที่เห็นควรผลักดันสําหรับความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี และความเห็น

ของ สศอ.

บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/142 ลว. 27 ก.พ. 63

หนังสือ สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/337 ลว. 28 ก.พ. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูล สถานะการดําเนินงาน ความเห็นและประเด็นที่เห็นควรผลักดัน

ต่อกรมเอเชียตะวันออก เกี่ยวกับความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0 และ

อุตสาหกรรมเป้าหมายระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

66 รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) 

ไทย-ตุรกี ครั้งที่ 6 และความเห็นของ สศอ.

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/17      ลว. 9 ม.ค. 63 บันทึก  

สศอ. ที่ อก 0806/31   ลว. 10 มค 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี จัดทํารายงานผลการประชุม FTA ไทย-ตุรกี ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค. 

62 ณ โรงแรมเรเนซองค์ ราชประสงค์ กรุงเทพ พร้อมทั้งจัดทําข้อคิดเห็นต่อ

แนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งท่าที อก. เกี่ยวกับการเจรจาด้านกฎถิ่นกําเนิด

สินค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี
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67 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ 

ครั้งที่ 41

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/49 ลว. 24 ม.ค. 63     บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/93 ลว. 27 มค 63    บันทึก อก . ด่วนที่สุด ที่ อก

 0806/93 ลว. 28 ม.ค. 63 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/712 ลว. 

3 กพ 63     และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่ม

เครนส์ ครั้งที่ 41 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

68 ความเห็นต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของ

ไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี

    บันทึก กท. ด่วน ที่ อก    0806/94 ลว. 13 กพ 63        หนังสือ สศอ. 

ด่วน ที่ อก 0806/239 ลว. 14 กพ 63    และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับข้อเสนอท่าที 

สศอ. ต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทย ครั้งที่ 2 

ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรีไทย-ตุรกี

69 ความเห็นต่อความคืบหน้าของการจัดทํากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/108    ลว. 17 ก.พ. 63                บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/170 ลว. 18 กพ 63                หนังสือ อก. ที่ อก 

0806/1040 ลว. 19 กพ 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดทํา

กฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก

70 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... และ

การสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก ว่าด้วยการจดทะเบียน

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรร

มสารกรุงเจนีวา ค.ศ. 1999

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/114 ลว. 18 ก.พ. 63 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/177 ลว. 19 กพ 63 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0806/177 ลว. 20 ก.พ. 63 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1202 

ลว. 26 ก.พ 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... และการ

สมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้  กรรมสารกรุงเจนีวา ค.ศ. 

1999 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

71 ความเห็นต่อข้อเสนอท่าที สศอ. ต่อการพิจารณาทบทวนรายการ

สินค้าและต่ออายุการดําเนินโครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศ

พัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตา (DFQF)

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/126    ลว. 24 ก.พ 63                หนังสือ 

สศอ. ที่ อก 0806/288 ลว. 25 ก.พ 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับข้อเสนอท่าที 

สศอ. ต่อการพิจารณาทบทวนรายการสินค้าและต่ออายุการดําเนินโครงการ

ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนําเข้าและ

โควตา (DFQF)

72 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับ

จอร์เจีย

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/132    ลว. 26 ก.พ. 63                บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/193 ลว. 27 กพ 63 หนังสือ อก. ที่ 

อก 0806/1211 ลว. 27 กพ 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจว่า

ด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับจอร์เจีย

73 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับ

ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/156 ลว. 5 มี.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/233 ลว. 6 มี.ค. 63    บันทึก อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/233 ลว. 9 มี.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1559 ลว.10 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น 

ครั้งที่ 11 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

74 ข้อคดิเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) การประชุม

ร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint 

Cabinet Retreat: JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/155 ลว. 5 มี.ค. 63

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/252 ลว. 2 มี.ค. 63 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1534 ลว. 21 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างแถลงการณ์ร่วม 

(Joint Statement) การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็น

ทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4
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75 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร ASEAN Leader's Vision Statement 

on a Cohesive and Responsive ASEAN

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/186 ลว. 19 มี.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/282  ลว. 20 มี.ค. 63 หนังสือ อก. 

ด่วนมาก ที่ อก 0806/1814 ลว. 23 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างเอกสาร ASEAN 

Leader's Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN

76 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินความเป็นหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์ ไทย-เวียดนาม ระยะที่ 2

    บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/187  ลว. 19 มี.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนมาก  ที่ อก 0806/283 ลว. 20 มี.ค. 63 หนังสือ อก. 

ด่วนมาก ที่ อก 0806/1813 ลว. 23 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ

ดาํเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ไทย-เวียดนาม ระยะที่ 2

77 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) 

ไทย-บังกาเทศ ครั้งที่ 5

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/135 ลว. 26 ก.พ. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/194 ลว. 27 ก.พ. 63

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/194 ลว. 27 ก.พ. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1327 ลว. 2 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ครั้งที่ 5

 และข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ และการดําเนินการตามผลการประชุม

ด้านการค้าและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

78 ความเห็นต่อร่างเอกสารข้อเสนอโครงการมาเลเซียเกี่ยวกับการ

ประชุมเชิงวิชาการภายใต้กรอบเอเปคเรื่อง Remanufacturing 

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/161 ลว. 6 มี.ค. 63

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/381 ลว. 9 มี.ค. 63    และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อข้อเสนอโครงการ

ของมาเลเซีย ภายใต้กรอบเอเปค ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมและระยะเวลา 

ขอบข่ายเนื้อหา สาขาเป้าหมายและการประเมินผล

79 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับ

สาธารณรัฐเกาหลี 

ครั้งที่ 1

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/163 ลว. 6 มี.ค. 63  บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/237 ลว. 9 มี.ค. 63

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/237 ลว. 11 มี.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1684 ลว. 13 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับ

สาธารณรัฐเกาหลี

ครั้งที่ 1  และข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ และการดําเนินการตาม

ผลการประชุมด้านความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

80 ความเห็นต่อผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของนายกรัฐมนตรีเพื่อ

เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ 

ครั้งที่ 3 และการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/168 ลว. 10 มี.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/251 ลว. 12 มี.ค. 63

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/251 ลว. 13 มี.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1735 ลว. 17 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัย

พิเศษ ครั้งที่ 3 และการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 

ข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ และการดําเนินการตามผลการ

ประชุมด้านเศรษฐกิจ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

81 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้าของซิมบับเวภายใต้ WTO 

ความเห็นและประเด็นคําถาม

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/175 ลว. 12 มี.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/259 ลว. 13 มี.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1710 ลว. 16 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเอกสารการทบทวนนโยบาย

การค้าของซิมบับเว ข้อเสนอความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและประเด็น

คําถามด้านการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

82 ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการระดับ

ภูมิภาคจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1914 ลว. 20 มี.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/289 ลว. 23 มี.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1818 ลว. 23 มี.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังต่อ

ข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน SMEs ภายใต้การสนับสนุน

จากกองทุนของ ADB ในประเด็นภาพรวม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและ

การติดตามผล
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83 ความเห็นต่อร่างข้อเสนอถ้อยคําสองฝ่าย (Merged Text) สําหรับ

ข้อบทว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ FTA ไทย - ตุรกี

    บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6 ลว. 28 ก.พ. 63    บันทึก  สศอ.

 ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/14 ลวท. 2 มี.ค 63   หนังสือ อก. ลับ ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0806/1348 ลว. 3 มี.ค 63  และเรื่องเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่างข้อเสนอถ้อยคําสองฝ่าย 

(Merged Text) เกี่ยวกับข้อบทว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ FTA

 ไทย - ตุรกี

84 ข้อมูลประเด็นสําคัญที่ต้องตัดสินใจเชิงนโยบายและแก้ไขกฎหมาย

เพื่อการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และ

ความเห็น สศอ.

    บันทึก กท. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/7 ลว. 9 มี.ค. 63      บันทึก  สศอ.

 ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/15 ลว. 10 มี.ค 63  หนังสือ อก. ลับ ด่วนมาก

 ที่ อก 0806/1616 ลว. 11 มี.ค 63  และเรื่องเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับข้อมูลและประเด็นที่ต้องมีการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายและแก้ไขกฎหมายที่คาดว่าจะนํามาเจรจาภายใต้กรอบ

ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

85 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัย

พิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วย

โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/221 ลว. 10 เม.ย. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/349 ลว. 13 เม.ย. 63 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2086 ลว. 14 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับเอกสารผลลัพธ์ของการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ และการประชมุสุดยอดอาเซียนบวกสาม

สมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

86 ความเห็นต่อร่างเอกสาร "ASEAN-Japan Joint Initiatives on 

Economic Resilience in Response to the Outbreak of the 

Corona Disease (COVID-19)"

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/226 ลว. 13 เม.ย. 63

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/359 ลว. 15 เม.ย. 63 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2112 ลว. 17 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่างเอกสาร "ASEAN-Japan 

Joint Initiatives on Economic Resilience in Response to the 

Outbreak of the Corona Disease (COVID-19)"

87 ความเห็นต่อการเพิ่มกลุ่มประเทศเป้าหมาย ได้แก่ สาธารณรัฐ

ออสเตรีย ราชอาณาจักรเบลเยียม นิวซีเเลนด์ และสาธารณรัฐ

เกาหลี ในการขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับ

กลุ่มพํานักระยะยาว (Long stay Visa) (ระยะ 10 ปี) รหัสกํากับ 

Non-O-X

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/229 ลว. 15 เม.ย. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/363 ลว. 15 เม.ย. 63  บันทึก อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/363 ลว. 17 เม.ย. 63 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

 0806/2275 ลว. 29 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการเพิ่มกลุ่มประเทศเป้าหมาย ได้แก่ สาธารณรัฐออสเตรีย

 ราชอาณาจักรเบลเยียม นิวซีเเลนด์ และสาธารณรัฐเกาหลี ในการขยาย

ระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุ่มพํานักระยะยาว (Long 

stay Visa) (ระยะ 10 ปี) รหัสกํากับ Non-O-X เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

88 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งที่ 9     บันทึก กท. ที่ อก 0806/230    ลว. 17 เม.ย. 63 

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/375  ลว. 20 เม.ย. 63               หนังสือ อก.

 ที่ อก 0806/2209 ลว. 22 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การ

ประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งที่ 9

89 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/235 ลว. 21 เม.ย. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/381 ลว. 22 เม.ย. 63  บันทึก อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/381 ลว. 22 เม.ย. 63 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ 

อก 0806/2276 ลว. 29 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กท 
36



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

พิจารณา

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง
การ

พิจารณา

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดําเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

90 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร "Joint ASEAN Plus Three Ministerial 

Statement on the Economic Impact of the COVID-19 

Pandemic"

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/240 ลว. 24 เม.ย. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/391 ลว. 27 เม.ย. 63 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2250 ลว. 27 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่างเอกสาร "Joint ASEAN Plus 

Three Ministerial Statement on the Economic Impact of the 

COVID-19 Pandemic"

91 ความเห็นตอ่โครงการการอํานวยความสะดวกทางการค้าโดยเพิ่ม

ขีดความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของสหรัฐอเมริกาภายใต้

กรอบเอเปค

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/209 ลว. 2 เม.ย. 63 หนังสือ สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/500 ลว. 3 เม.ย. 63   และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับข้อเสนอโครงการ

ของสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบเอเปค ในประเด็นการร่วมเป็น Co Sponcer 

รูปแบบกิจกรรม สาขาเป้าหมาย วิทยากร และการประเมินผล

92 ความเห็นต่อการเข้าร่วมกลไกความร่วมมือการจัดเก็บภาษีภายใต้

ข้อริ่เริมสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative Tax 

Adminitration Cooperation Mechanism: BRITACOM)

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/216 ลว. 8 เม.ย. 63  บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/337 ลว. 10 เม.ย. 63

 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/337 ลว. 13 เม.ย. 63

 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2104 ลว. 15 เม.ย. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมกลไกการจัดเก็บภาษี ภายใต้ข้อริ่เริมสายแถบ

และเส้นทาง (BRITACOM) ของกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างโอกาสการ

พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ กับจีนและกลุ่มประเทศสมาชิก

 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

93 ความเห็นต่อข้อเสนอ โครงการนโยบายเกี่ยวกับวัสดุที่หมุนเวียนนํา

กลับมาใช้ (Recycable Materials Policy Program: RMPP) ของ

สหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบเอเปค

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222 ลว. 2 เม.ย. 63 หนังสือ สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/552 ลว. 13 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อข้อเสนอโครงการ

ของสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบเอเปค ในประเด็นการร่วมเป็น Co Sponcer

 ขอบเขตการดําเนินงาน ประเภทขยะ รูปแบบกิจกรรม  การประเมินผล 

วิทยากร แนวนโยบายการดําเนินงาน

94 ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค

 ประจําปี 2563 เรื่องการค้าและการลงทุนกับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อ COVID-19

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/232 ลว. 17 เม.ย. 63

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/609 ลว. 20 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อร่างแถลงการณ์

รัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2563 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อ

บรรเทาผลกระทบ รวมทั้งเสนอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมใน

สาขาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ยาและสมุนไพร และธุรกิจบริการทาง

การแพทย์

95 ความเห็นต่อการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการ

ยกเลิกภาษีนําเข้าและโควต้า

    บันทึก  กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/211 ลวท. 3 เม.ย. 63 หนังสือ สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/506 ลว 7 เม.ย. 63    และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมการค้าระหว่างประเทศสําหรับข้อเสนอต่อการให้สิทธิ

พิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนําเข้าและโควต้า

ภายใต้กรอบ WTO

96 ความเห็นต่อข้อเสนอการยกเว้นภาษีศุลกากรสําหรับการส่งผ่าน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/212    ลว. 3 เม.ย. 63 บันทึก  

สศอ. ที่ อก 0806/329 ลวท. 8 เม.ย. 63               หนังสือ อก. ที่ อก 

0806/2024  ลว 9 เม.ย. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับข้อเสนอการยกเว้นภาษีศุลกากร

สําหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก

97 ความเห็นต่อร่าง Streamlined Text สําหรับการจัดทําเกณฑ์ด้าน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก รอบเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 (ฉบับปรับปรุง)

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/224    ลว. 13 เม.ย. 63                บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/354  ลว. 14 เม.ย. 63                 หนังสือ อก. ที่ 

อก 0806/2103  ลว 15 เม.ย. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่าง Streamlined Text สําหรับ

การจัดทําเกณฑ์ด้านพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก รอบ

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ฉบับปรับปรุง)
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98 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างความ

ตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) 

"โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจาก

สหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus - Thailand) 

ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/227 ลว. 17 เม.ย. 63 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/360 ลว. 15 เม.ย. 63, บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก

 0806/360 ลว. 17 เม.ย. 63, หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2274 

ลว. 29 เม.ย. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการลงนามร่างความตกลงให้ความ

สนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) "โครงการการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย 

(ARISE Plus - Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

99 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารแนวคิดของเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุด

ยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/254 ลว. 7 พ.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/429 ลว. 8 พ.ค. 63   

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2466 ลว. 12 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับเอกสารแนวคิดของเอกสาร

ผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15

100 ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงาน หัวข้อ “Report on Prioritising Trade 

Routes and Product Groups”

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/259 ลว. 13 พ.ค. 63  

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/666 ลว. 13 พ.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับข้อคิดเห็นต่อร่าง

รายงาน หัวข้อ “Report on Prioritising Trade Routes and Product 

Groups”

101 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วย

การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่

อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่

ของไวรัสโควิด-19”

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/ 260 ลว. 13 พ.ค. 63

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/443 ลว. 13 พ.ค. 63 หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2485 ลว. 14 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี สนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่างแผนปฏิบัตกิาร “แผนปฏิบัติ

การฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยง

ห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของ

ไวรัสโควิด-19”

102 ข้อคิดเห็นต่อร่าง “แผนปฏิบัติการของอาเซียนบวกสามว่าด้วยการ

บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19”

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/270 ลว. 20 พ.ค. 63

บันทึก สศอ.  ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/461 ลว. 21 พ.ค. 63   หนังสือ อก.

 ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2664 ลว. 22 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับข้อคิดเห็นต่อร่าง “แผนปฏิบัติ

การของอาเซียนบวกสามว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19”

103 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่โขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 

(The 23 rd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงพนมเปญ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา

    บันทึก กท. ด่วนที่สดุ ที่ อก 0806/273 ลว. 20 พ.ค. 63 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/470 ลว. 22 พ.ค. 63  

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/470 ลว. 22 พ.ค. 63   หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2683 ลว. 25 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่โขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 (The 23 rd 

GMS Ministerial Conference) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี

104 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ

แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/241 ลว. 24 เม.ย. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/392 ลว. 27 เม.ย. 63

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/392 ลว. 27 เม.ย. 63หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2373 ลว. 5 พ.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่

โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นแนวทางสนับสนุน

การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงกับจีน 

และการดําเนินงานของ อก. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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105 ความเห็นต่อร่างเอกสาร "Joint Statement on Combating 

COVID-19 and Encahcing Cooperation under ACFTA by 

Minister of Commerce of China and Minister Responsible 

for Trade of 10 ASEAN Member States

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/257 ลว. 8 พ.ค. 63 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/434 ลว. 12 พ.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2467 ลว. 12 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่างข้อเสนอเอกสาร ที่เสนอโดย

สาธารณรัฐประชาชนจีนและการเพิ่มเติมข้อความเพื่อเน้นย้ําความสําคัญของ

การสร้างความร่วมมือในสขา เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ รวมทั้งสินค้า

เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

106 ความเห็นต่อร่างรายงานการทบทวนครั้งสุดท้าย สําหรับการ

ประเมินผลการดําเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ (Draft Final 

Review of APEC's Progress Towards the Bogor Goals)

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/266 ลว. 19 พ.ค. 63

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/681 ลว.20 พ.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สําหรับร่างรายงานการ

ทบทวนครั้งสุดท้าย สําหรับการประเมินผลการดําเนินการตามเป้าหมายโบ

กอร์ ภายใต้กรอบเอเปค โดยเสนอให้สํานักเลขาธิการเอเปค บรรจุเนื้อหา

อ้างอิงสําหรับการรายงานผลการดําเนินการของแต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปค

107 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์หุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ปี ค.ศ. 2030 (ค.ศ. 2021-2025) สถานะ 

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/268 ลว. 19 พ.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/459 ลว. 20 พ.ค. 63

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2604 ลว. 20 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับการเสนอถ้อยคําในร่าง

แผนปฏิบัติการ สําหรับการจัดหาแนวทางในการปฏิบัติจากการใช้ประโยชน์

จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน และการขยายความของ

สถานะการเจรจาความตกลง RCEP

108 เพิ่มเติมข้อมูลในร่างรายงานนโยบายการค้าของไทยปี 2563 ฉบับ

ฝ่ายเลขาธิการขององค์การการค้าโลก บทที่ 4 Trade Policies by

 Sector และข้อคิดเห็นของ สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/282 ลว. 29 พ.ค. 63หนังสือ สศอ. 

ด่วนมาก ที่ อก 0806/708 ลว. 29 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับการเพิ่มเติมข้อมูล

ในร่างรายงานนโยบายการค้าของไทยปี 2563 ฉบับฝ่ายเลขาธิการของ

องคก์ารการค้าโลก บทที่ 4 Trade Polocies by Sector ในเรื่องความท้า

ทายของภาคอุตสาหกรรมไทย

109 ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของ

อาเซียนของไทย

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/292 ลว. 8 มิ.ย. 63 

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/731 ลว. 10 มิ.ย. 63   และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อคิดเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับร่างข้อเสนอการ

ทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนของไทยเกี่ยวกับหลักการ 

Automatic MFN การสะสมถิ่นกําเนิด(Cumulation) สินค้าเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology Agreement (ITA) Products) 

และกฎเฉพาะรายสินค้า

110 ความเห็นต่อร่างเอกสาร "Joint Ministerial Statement on 

Action Plans to Facilitate the Flow of Goods and Services 

as well as the Essential Movement of People"

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/281 ลว. 28 พ.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/482 ลว. 29 พ.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2835 ลว. 1 มิ.ย. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณชิย์ สําหรับการร่วมรับรองร่างเอกสารฯ ใน

สถานการณ์ COVID-19 และข้อเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน

ของบัทึกความเข้าใจระหว่าง อก. และ MOITE ในสาขาอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ ยาและสมุนไพร และธุรกิจบริการการแพทย์

111 รายงานสรุปผลการประชุมหารือเพื่อเตรียมท่าทีของฝ่ายไทย

สําหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference สําหรับ

การประชุมคณะทํางานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้กรอบ

 BIMSTEC ครั้งที่ 20 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/302 ลว. 16 มิ.ย. 63 และเรื่องเดิม    ไม่มี    ไม่มี รายงานสรุปผลการการประชุมหารือเพื่อเตรียมท่าทีของฝ่ายไทยสําหรับการ

ประชุมทางไกล Video Conference สําหรับการประชุมคณะทํางานด้านกฎ

ถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 20 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิ.ย. 

2563 ณ กรมศุลากากร เพื่อจัดเตรียมท่าทีของฝ่ายไทย เสนอความเห็นต่อ

แนวทางการใช้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อตาราง

การลดภาษีสินค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชยีใต้
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112 ข้อมูลการดําเนินงานและประเด็นที่ประสงค์จะผลักดันสําหรับการ

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 26 และข้อคิดเห็นของ 

สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/309 ลว. 22 มิ.ย. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/543 ลว. 23 มิ.ย. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3207 ลว. 23 มิ.ย. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและประเด็นที่ประสงค์จะผลักดันของ อก. ต่อ

กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

อาเซียน-จีน ได้แก่ 1 การอํานวยความสะดวกด้านการค้า โดยการจัดทํา 

MOU ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม 2) การอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน

 สําหรับการจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 3)การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนา

113 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นํากรอบความ

ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/314 ลว. 25 มิ.ย. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/553 ลว. 26 มิ.ย. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3296 ลว. 29 มิ.ย. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างเอกสารผลลัพธ์ระดับ

ผู้นํา ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยเฉพาะเสาที่ 2 ด้าน

เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

114 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทําหนังสือสัญญา 

การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จําเป็นอันเกิด

จากผลกระทบของการจัดทําหนังสือสัญญา พ.ศ. ...

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/1 ลว. 13 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ กม.สปอ. ในการปรับปรุง พรบ. ว่าด้วย

การจัดทําหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อทําการ

รวบรวมพิจารณาจัดทําเป็นท่าทีของ อก. เสนอต่อ ปกอ. ต่อไป

115 รายงานสรุปผลการประชุมคณะทํางาน CPTPP กกร. ครั้งที่ 

1/2563 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/291 ลว. 29 พ.ค. 63 และเรื่องเดิม ไมมี ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. เกี่ยวกับรายงานสรุปผลการประชุมคณะทํางาน CPTPP

 ของคณะทํางานร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 

ผ่านระบบ Video Conference  พร้อมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่าที

และแนวทางในการดําเนินการของ สศอ. ต่อการเจรจาเข้าร่วมความตกลง 

CPTPP ของไทย

116 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-นิวซีแลนด์ (ค.ศ. 

2021-2025)

   บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/331 ลว. 10 ก.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/597 ลว. 13 ก.ค. 63   

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/3614 ลว. 14 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างแผนปฏิบัติการ

อาเซียน-นิวซีแลนด์ (ค.ศ. 2021-2025) ในส่วนของการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานและการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆร่วมกัน เช่น ความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐและ

เอกชน

117 ความเห็นต่อร่าง "แผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ

อาเซียน-ญี่ปุ่น"

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/332 ลว. 10 ก.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/602 ลว. 14 ก.ค. 63   หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3619 ลว. 15 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อคิดเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่าง แผนปฏิบัติการด้าน

ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

118 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้พิจารณาอิสระเพื่อพิจารณา

มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 

(NTBs)

    บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/336 ลว. 13 ก.ค. 63    

หนังสือ สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/811 ลว. 14 ก.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้

พิจารณาอิสระเพื่อพิจารณามาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) และอุปสรรค

ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs)
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119 ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาขั้นกลางการทบทวนความตกลง

การค้าสินค้าของอาเซียน (Interim Report on the General 

Review of the ATIGA)

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/343 ลว. 16 ก.ค. 63

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/827  ลว. 20 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับข้อคิดเห็นต่อร่าง

รายงานการศึกษาขั้นกลางการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 

(Interim Report on the General Review of the ATIGA)

120 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

 ครั้งที่ 15

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/355 ลว. 30 ก.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/663 ลว. 31 ก.ค. 63   หนังสือ อก. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3898 ลว. 31 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อคิดเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุด

ยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 เกี่ยวกับร่างปฏิญญาฮานอยฯ และร่างถ้อยแถลงผู้นําฯ

121 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจสมัยพิเศษและการ

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-

19

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/345 ลว. 21 ก.ค. 63 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/636 ลว. 21 ก.ค. 63 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0806/636 ลว. 23 ก.ค. 63 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3856 ลว.

 30 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจสมัยพิเศษและการประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

122 การพิจารณาเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) ของ

การภาคยานุวัติของอียิปต์ในการเข้าร่วมตลาดร่วมแห่งแอฟริกา

ตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (สินค้า) และความเห็นของ สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/334 ลว. 13 ก.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/604 ลว. 14 ก.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3621 ลว. 15 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับเอกสารข้อเท็จจริง (Factual 

Presentation) ของการภาคยานุวัติของอียิปต์ในการเข้าร่วมตลาดร่วมแห่ง

แอฟริกาตะวันออกและแอฟรกิาตอนใต้ (สินค้า) สําหรับสาขาอุตสาหกรรม

เป้าหมายในการพัฒนาความร่วมมือกับอียิปต์ และประเด็นคําถามด้านกฎถิ่น

กําเนิดสินค้า หลักเกณฑ์กระบวนการผลิตที่ไม่เพียงพอ

123 รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี และ

ข้อเสนอ สศอ.

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/337 ลว. 14 ก.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/609 ลว.15 ก.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3641 ลว. 15 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. สําหรับรายงานสรุปผลการการประชุม การจัดทําร่าง

แผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี และ

เสนอความเห็น อก. ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ความร่วมมือด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการหารือกับฝ่าย

เกาหลี

124 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความ

ร่วมมือลุ่มน้ําโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/341 ลว. 16 ก.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/625 ลว.17 ก.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3698 ลว. 20 ก.ค. 63 และเรื่องเดมิ

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างถ้อยแถลงร่วมระดับ

รัฐมนตรี โดยเสนอสาขาเพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ การ

ผลักดัน การจัดทําตัวชี้วัดผลผลิตอุตสาหกรรม ด้านความร่วมมือเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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125 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมกํากับการดําเนินงาน

ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 13 

และความเห็น สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/354 ลว. 30 ก.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/665 ลว. 31 ก.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. เกี่ยวกับรายงานสรุปผลการการประชุม ACFTA ครั้งที่ 

13 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video 

Conference ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ในส่วนของแนวทางการ

ดําเนินงานด้านการเปิดเสรีเพิ่มเติม ทั้งด้านภาษีและความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ และแนวทางการดําเนินงานผลกระทบจากการปรับพิกัด สินค้า

ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

126 ข้อมูลและประเด็นหารือเพื่อประกอบการประชุม JTC ไทย-

อิสราเอล ครั้งที่ 3

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/353 ลว. 30 ก.ค. 63บันทึก สศอ. 

ดว่นที่สุด ที่ อก 0806/662 ลว. 31 ก.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3913 ลว. 31 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและประเด็นหารือต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับข้อมูลและประเด็น

หารือเพื่อประกอบการประชุม JTC ไทย-อิสราเอล ครั้งที่ 3 ด้านความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกับอิสราเอล ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ Start-up 

ภายใต้กลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อิสราเอล ครั้งที่ 3

127 รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563

   บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/656 ลว. 29 ก.ค. 63 และเรื่องเดิม    ไม่มี    ไม่มี
รายงานผู้บริหาร อก. สําหรับรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 

กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ทําเนียบรัฐบาล ในส่วนของ SDGs ที่ 

อก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักในเป้าหมายที่ 9 และ 

แนวทางในการดําเนินการ สศช. ที่จะจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

ร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายที่ 9

128 ข้อคิดเห็นต่อร่าง IAI Work Plan IV (2021-2025)    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/365 ลว. 7 ส.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/694 ลว. 10 ส.ค. 63   

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4093 ลว. 11 ส.ค. 63 และเรื่องเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับข้อคิดเห็นต่อร่าง IAI 

Work Plan IV (2021-2025)

129 ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการ

ประชุมที่เกี่ยวข้อง

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/366 ลว. 7 ส.ค. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/695 ลว. 10 ส.ค. 63 บันทึก อก 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/675 ลว. 11 ส.ค. 63  

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4164 ลว. 14 ส.ค. 63 และเรื่องเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อคิดเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 และการประชุมที่

เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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130 ความเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) ความ

ตกลงการค้าเสรีระหว่างกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง 

(MERCOSUR) กับอิสราเอล (สินค้า)

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/358 ลว. 3 ส.ค. 63

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/880 ลว. 4 ส.ค. 63  และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี จัดทํารายงานสรุปสาระสําคัญและเสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตอ่เอกสารข้อเท็จจริง (Factual 

Presentation) สําหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงกับอิสราเอลและเกษตรแปรรูปกับลาตินอเมริกากลาง และ

ประเด็นคําถามด้านกฎถิ่นกําเนิดสินค้า หลักเกณฑ์การกําหนดราคาการผลิต 

และเกณฑ์การอนุโลม (De minimis)

131 ข้อมูลและประเด็นสนทนาสําหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 24 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

    บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/363 ลว. 7 ส.ค. 63 บันทึก สศอ. ด่วน ที่ 

อก 0806/693 ลว. 10 ส.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก 0806/4091 ลว. 11 ส.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี จัดทําข้อมูลสถานะการดําเนินงานและประเด็นสนทนา ต่อกระทรวงการ

ต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในสาขาที่

มีศักยภาพร่วมกัน ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟา้ ยานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วนยานยนต์

132 ความเห็นต่อร่างเอกสาร ASEAN-ROK Economic Ministers' 

Joint Initiatives on Bolstering the Economic Connectivity 

between ASEAN-ROK in response to COVID-19 Outbreak

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/358 ลว. 14 ส.ค. 63 บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/703 ลว. 14 ส.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4196 ลว. 17 ส.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ ต่อรา่งถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรี เพื่อ

เน้นย้ําความสําคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้

สถานการณ์ COVID-19 และขชนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานความร่วมมือ

ด้านอุตสาหกรรมและประเด็นสนทนา

133 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการประสานและทํางาน

ร่วมกันระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง กับระเบียงทาง

การค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/380 ลว. 17 ส.ค. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/709 ลว. 18 ส.ค. 63

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5235 ลว. 18 ส.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับร่างถ้อยแถลงร่วมระดับ

รัฐมนตรี ให้ครอบคลุมขยายความเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคภาคกลางและ

ตะวันตกของจีนกับอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของภูมิภาค

134 การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals:SDGs) และข้อคิดเห็นของ สศอ.

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/361 ลว. 4 ส.ค. 63 บันทึก สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0806/682 ลว. 5 ส.ค. 63   และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เรายงานผู้บริหาร อก. สําหรับผลการประชุมการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

และประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustianable Goals:SDGs) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายในส่วน

ของการทบทวน/ปรับปรุง จดัทําแผนดําเนินงาน (Roadmap) เพื่อให้การ

ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

135 ความเห็นต่อร่างแผนงานเพื่อดําเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-

แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุนปี 2564-2568

   บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/362 ลว. 5 ส.ค. 63 บันทึก สศอ. ด่วน

ที่สุด ที่ อก 0806/688 ลว. 6 ส.ค. 63 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0806/4053 ลว. 7 ส.ค. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่างแผนงานเพื่อดําเนินการตาม

ปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุนปี 2564-2568

136 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัย

พิเศษ ว่าด้วยการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ

การประชุมทางไกล

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/397 ลว. 9 ก.ย. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/776 ลว. 10 ก.ย. 63   

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4806 ลว. 18 ก.ย.63 และเรื่อง

เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ

ว่าด้วยการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบประชุมทางไกล

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กท 
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137 ความเห็นต่อผลการประชุมเตรียมการเพื่อจัดทําความร่วมมือ

ช่องทางพิเศษระหว่างไทยกับประเทศกลุ่มเป้าหมาย และเขต

บริหารพิเศษในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของผู้ไม่มีสัญชาติไทย

    บันทึก สศอ. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/15 ลว. 10 ก.ย. 63 

บันทึก สศอ. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/39 ลว. 14 ก.ย. 63   

หนังสือ อก. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/4732 ลว. 15 ก.ย. 63  และ

เรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอเสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศต่อผลการประชุม

เตรียมการเพื่อจัดทําความร่วมมือช่องทางพิเศษระหว่างไทยกับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย และเขตบริหารพิเศษในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของผู้

ไม่มีสัญชาติไทย

138 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการคงมาตรการและลด

การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับ

รายการสินค้าจําเป็นและร่างบัญชีรายการสินค้าจําเป็น

    บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/419 ลว. 18 ก.ย. 63 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1048 ลว. 21 ก.ย. 63  และเรื่อง

เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสําหรับร่างบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยการคงมาตรการและลด  การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนกับรายการสินค้าจําเป็นและร่างบัญชีรายการสินค้า

จําเป็น

139 ข้อคิดเห็นต่อร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการรับรองแผนงานข้อริเริ่ม

เพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 2021-2025)

    บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/423 ลว. 21 ก.ย. 63 

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/811 ลว. 22 ก.ย. 63   

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/4866 ลว. 23 ก.ย. 63 และเรื่อง

เดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับร่างปฏิญญาฮานอยว่า

ด้วยการรับรองแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 

2021-2025)

140 ข้อคิดเห็นต่อร่าง Joint Statement of the ASEAN-Australia 

Summit 2020

    บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/424 ลว. 21 ก.ย. 63 

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/810 ลว. 22 ก.ย. 63   

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4886 ลว. 23 ก.ย. 63 และเรื่องเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสําหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง 

Joint Statement of the ASEAN-Australia Summit 2020

141 ความเห็นต่อร่างข้อเสนอของปารากวัยเพื่อจัดทํากรอบการเจรจา

การเปิดตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้ WTO

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/405 ลว. 11 ก.ย. 63

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1003 ลว. 14 ก.ย. 63 และเรื่อง

เดิม

   ไม่มี    ไม่มี จัดทําสรุปสาระสําคัญและเสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต่อร่างข้อเสนอของปารากวัยเพื่อจัดทํากรอบการ

เจรจาการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้ WTO ในการรับทราบข้อเสนอและ

แนวทางการลดอุปสรรคทางการค้าจากมาตรการที่มิใช่ภาษี

142 ความเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) ของ

ความตกลง Comprehensive Economic Partnership 

Agreement ระหว่างอินียกับเกาหลีใต้ (สินค้า)

    บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/432 ลว. 23 ก.ย. 63

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1077 ลว. 24 ก.ย. 63 และเรื่อง

เดิม

   ไม่มี    ไม่มี จัดทําสรุปสาระสําคัญและเสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต่อเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) 

ของความตกลง Comprehensive Economic Partnership Agreement 

ระหว่างอินเดียกับเกาหลีใต้ (สินค้า) และการเสนอความเห็นและประเด็น

คําถามด้านการกําหนดพื้นที่เฉพาะนอกาคี เพื่ออนุญาตการได้ถิ่นกําเนิดสินค้า

143 ความเห็นต่อร่างข้อบทสําหรับการประชุมเจรจาเพื่อจัดทํากฎเกณฑ์

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การค้าโลก

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/401  ลว. 15 ก.ย. 63               บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/778 ลว. 11 ก.ย. 63              หนังสือ อก. ที่ 

อก.0806/5662ลว. 11 ก.ย. 63 และเรื่องเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สําหรับร่างข้อบทสําหรับการประชุม

เจรจาเพื่อจัดทํากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การค้าโลก

144 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ครั้งที่ 1/2563

    บันทึก กท. ที่ อก 0806/410  ลว. 21 ก.ย. 63               บันทึก 

สศอ. ที่ อก 0806/798 ลว. 18 ก.ย. 63 และเรื่องเดิม

ไมมี ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. สําหรับผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 521 

สศช. และแนะแนวทางในการดําเนินการในเรื่องคณะกรรมการเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

กท 
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพื่อ

พิจารณา

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง
การ

พิจารณา

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดําเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การดําเนินงาน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

145 ความเห็นต่อการเจรจาจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

 (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้

กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศ

ไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/421 ลว. 28 ก.ย. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/805 ลว. 21 ก.ย. 63 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่

 อก 0806/4885 ลว. 23 ก.ย. 63 และเรื่องเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อการเจรจาจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ 

(Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่า

ไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 

(EU) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

146 ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วม

แสดงเจตจํานงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่าง

กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคม

และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

    บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/434 ลว. 30 ก.ย. 63บันทึก สศอ. 

ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/826 ลวท. 24 ก.ย. 63 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด

ที่ อก 0806/4954 ลวท. 28 ก.ย. 63 และเรื่องเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุ

แถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจํานงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ 

ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กท 
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ภาคผนวก ข 
ผลการด าเนินงานรายโครงการ 

ของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การสง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมใหเ้ป็นมติรกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

 5. สง่เสรมิภาคอตุสาหกรรมใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

1. ออกแบบและพัฒนาระบบ Bio Innovation Linkage ของ

อตุสาหกรรมชวีภาพ เพือ่ใชใ้นการจัดเก็บ เชือ่มโยง และ

น าเสนอขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้

เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื มี

ระบบ Bio Innovation Linkage ของอตุสาหกรรมชวีภาพ 

จ านวน 1 ระบบ

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบ Bio Innovation 

Linkage

1 2. ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูงานวจัิยดา้นชวีภาพในสว่นกลาง

และสว่นภมูภิาค รวมถงึขอ้มลูส าคญัดา้นเทคโนโลยกีารผลติ

ในอตุสาหกรรมชวีภาพ โดยครอบคลมุ 3 กลุม่ผลติภัณฑ์

เป้าหมาย ไดแ้ก ่พลาสตกิชวีภาพ (Bioplastics) เคมชีวีภาพ 

(Biochemicals) และชวีเภสชัภัณฑ ์(Biopharmaceuticals) 

ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน

 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื มฐีานขอ้มลู

งานวจัิยดา้นชวีภาพในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค จ านวน 1 

ฐานขอ้มลู

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมชวีภาพ ปี

 พ.ศ. 2563

1,000,000 1,000,000 800,000

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

80

1 1 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุหารอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

เพือ่ก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบหลักที่

ส าคัญของระบบ Bio Innovation Linkage ให ้

สามารถพัฒนาระบบทีม่คีวามสอดคลอ้งและ

ครอบคลมุการใชง้านทกุรปูแบบ

ครัง้ 3. จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพันธโ์ครงการพัฒนา

ศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมชวีภาพ ด าเนนิการในเดอืน 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื การจัดสมัมนา จ านวน 1 ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและพัฒนาระบบ Bio 

Innovation Linkage ของอตุสาหกรรมชวีภาพ เพือ่

ใชใ้นการจัดเก็บ เชือ่มโยง และน าเสนอขอ้มลูที่

สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 4. ประเมนิผลความพงึพอใจของโครงการพัฒนาศนูย์

ขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมชวีภาพ ด าเนนิการในเดอืน 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดยมตีัวชีว้ดัคอื การ

ประเมนิผลความพงึพอใจ จ านวน 1 ครัง้

    -วดัจากจ านวน ระบบใหม่

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูงานวจัิย

ดา้นชวีภาพในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค รวมถงึ

ขอ้มลูส าคัญดา้นเทคโนโลยกีารผลติใน

อตุสาหกรรมชวีภาพ โดยครอบคลมุ 3 กลุม่

ผลติภัณฑเ์ป้าหมาย ไดแ้ก ่พลาสตกิชวีภาพ 

(Bioplastics) เคมชีวีภาพ (Biochemicals) และชวี

เภสชัภัณฑ ์(Biopharmaceuticals)

1 ปัญหา-อปุสรรค

    -วดัจากจ านวน ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การสรา้งกลไกการรับรองผลติภัณฑ์

ชวีภาพของไทย

1 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าระบบการขอการรับรอง

ผลติภัณฑช์วีภาพและการขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑ ์

Bio Label

ระบบ

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบตราสญัลักษณ์ Bio Label 

ส าหรับผลติภัณฑช์วีภาพของไทย

1

    -วดัจากจ านวน แบบ

กจิกรรมหลกั อบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการ 1

กจิกรรมยอ่ย อบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการ 

เกีย่วกบัมาตรการทางภาษีของภาครัฐในการ

สง่เสรมิผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้องทาง

ชวีภาพและขัน้ตอนการขอรับการรับรอง Bio Label

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

1,000,000 1,000,000 800,000 80

1 1 100

1 0

1 0

1 1 100

1 1 100

1 1 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์ 1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพรแ่ละ

ประชาสมัพันธโ์ครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึ

อตุสาหกรรมชวีภาพ

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ 1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของ

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ชวีภาพ

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

1,000,000 1,000,000 800,000 80

1 0

1 0

49



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัติ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั ออกแบบและจัดท าโครงสรา้งขอ้มลูของฐานขอ้มลู

เชงิลกึอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิรปูแบบการน าเสนอ 

และก าหนดแนวทาง/แผนด าเนนิการจัดหาและจัดเก็บขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง

1 กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป

1. ปรับขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 1) ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 2)

ฐานขอ้มลูเทคโนโลย ี3) ฐานขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกับความเหลือ่นไหวของการพัฒนาหุน่ยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัต ิ4)ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ออกแบบและจัดท าโครงสรา้งขอ้มลูของ

ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิรปูแบบ

การน าเสนอ และก าหนดแนวทาง/แผนด าเนนิการจัดหาและจัดเก็บ

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

งาน 5) ฐานขอ้มลูสถติกิารน าเขา้-สง่ออกของไทย 6) ฐานขอ้มลู

มาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง 7) การจัดท าแบบประเมนิเคทโนโลยใีน

สถานประกอบการ

2. จัดท าขอ้มลูเกีย่วกับ 1)ฐานขอ้มลูสถติกิารน าเขา้-สง่ออกของ

ตา่งประเทศ 2)การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูกับระบบฐานขอ้มลู

    -1งาน และ Website ทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมหลกั วเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

หุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ7 ฐาน

1 3. จัดสมัมนาและระดมความคดิเห็น

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ

ฐานขอ้มลู 4. จัดการประชมุคณะกรรมการตรวจรับ และเบกิเงนิงวดที ่4

    -1 ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ฐานขอ้มลูเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.3 ฐานขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ความเคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีส่ าคัญ ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสาร 

และสถานการณืทีเ่กีย่วขอ้ง

80 ปัญหา-อปุสรรค

    -80 เรือ่ง เรือ่ง

1 update 

80 25 31.25

แผน/ผล 12 เดอืน

1,019,100 815,280 815,280 80

1 1 100

1 update 

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย 2.4 ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.5 ฐานขอ้มลูสถตินิ าเขา้-สง่ออกอตุสาหกรรมหุน้

ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิองประเทศไทย

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.6 ฐานขอ้มลูสถติกิารน าเขา้-สง่ออกอตุสาหกรรม

หุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัตทิีส่ าคัญ 4 ประเทศ

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.7 ฐานขอ้มลูมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง 1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การจัดท ารายงานและบทวเิคราะห์ 2

กจิกรรมยอ่ย 3.1 จัดท ารายงานอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัต ิรายไตรมาส (ไตรมาส 2/2563, ไตรมาส 3/2563)

ฉบบั

    -2 ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 3.2 จัดท ารายงานอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัต ิรายปี และบทวเิคราะห ์ภาวะการคา้โลกปี 2562

1

    -1ฉบับ ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดท าบทวเิคราะหผ์ลกระทบสถานการณ์ 

Covid-19 ทีม่ตีอ่อตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโินมัตขิองไทย

1

    -1 ฉบับ ฉบบั

กจิกรรมหลกั จัดท าระบบประเมนิเทคโนโลยขีองสถานประกอบการ 1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดท าระบบประเมนิเทคโนโลยขีองสถาน

ประกอบการ

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกับระบบฐานขอ้มลูและ Website

 ทีเ่กีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย 5.1 เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกับระบบฐานขอ้มลูและ 

Website ทีเ่กีย่วขอ้ง

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาและระดมความคดิเห็นสถานการณ์

อตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิของไทย

1

กจิกรรมยอ่ย 6.1 การจัดสมัมนาและระดมความคดิเห็น

สถานการณ์อตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิของไทย

ครัง้

    -1 ครัง้

1 0

1 0

1 1 100

1 update 

2 1 50

1 0

1 0

1 update 

1 update 

1 update 

1,019,100 815,280 815,280 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต ์(อยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดท า

สญัญาจา้ง คาดวา่แลว้เสร็จภายในเดอืน เม.ย. 2563)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้
ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลูหลัก 1

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ (1.1.1 

ผูผ้ลติรถยนต)์

ฐาน โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต ์ปีงบประมาณ 

2563 ตามสญัญาใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่14 

ธนัวาคม 2563 โดยเหลอืตรวจรับรายงานฉบับ

สมบรูณ์ (Final Report) 1 งวดงาน ประมาณเดอืน

ธนัวาคม

    -ขอ้มลูผูผ้ลติรถยนตใ์นประเทศ 1 ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ (1.1.2 

ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

1 ปัญหา-อปุสรรค

    -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

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 

(1.3.1 รถยนต ์(1.3.1.1 ผลติ))

8

    -ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นประเทศ ครัง้

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

1 update 

1 update 

1 update 

1 update 

1 update 

1 update 

8 4 50
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.3 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 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน

ตา่งประเทศ (1.4.1 รถยนต ์(1.4.1.1 ผลติ))

1

    -ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน

ตา่งประเทศ (1.4.1 รถยนต ์(1.4.1.2 จ าหน่าย))

1

    -ขอ้มลูการจ าหน่ายรถยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน

ตา่งประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต ์(1.4.2.1 ผลติ))

1

    -ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน

ตา่งประเทศ (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
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8 4 50

8 4 50

8 4 50

8 4 50
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1 1 100

1 1 100

1 1 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม

ยานยนต ์(1.6.1 มาตรฐานในประเทศ)

1

    -ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศ

 1 ฐาน

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม

ยานยนต ์(1.6.2 มาตรฐานตา่งประเทศ)

1

    -ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนต์

ตา่งประเทศ 1 ฐาน

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ (1.7.1 

กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ)

8

    -ขอ้มลูกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูกฎระเบยีบ ภาครัฐ (1.8.1 ประกาศ

กฎระเบยีบภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบั อตุสาหกรรมยานยนต)์

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

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรม และ 

Infographic

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน ฉบบั

    -รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน เดอืนละ 1 ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ราย

ไตรมาส

3

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ไตรมาศละ

 1 ฉบับ

ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยาน

ยนต ์ประจ าปี

1

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ยานยนต ์ประจ าปี 2562 ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมรายปี 1

    -รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมรายปี 2562 ฉบบั

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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160 163 101.88

1 1 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.5 Infographic 1

    - Infographic จ านวน 1 เรือ่งตอ่เดอืน เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การเผยแพรข่อ้มลู 64

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง Facebook ครัง้

    - การเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง Facebook 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์

กจิกรรมยอ่ย 3.2 การเผยแพรข่อ้มลูทางอเีมล์ 64

    -การเผยแพรข่อ้มลูทางอเีมล ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดสมัมนา เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ 1

    -ัจััดสมัมนา เผยแพรป่ระชาสมัพันธจ์ 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 1,520,000 1,520,000 80

8 5 62.5

64 80 125

1 0

2 1 50

64 33 51.56

1 0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่มบ ารงุและ

ผลติชิน้สว่นอากาศยาน
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท าฐานขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคัญของ

อตุสาหกรรมอากาศยาน ไดแ้ก ่ขอ้มลูสถติกิารตลาดและการผลติ

, ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นผูป้ระกอบการ, และขอ้มลูกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บังคับ และมาตรฐาน

1 แผนการด าเนนิงานทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป

1. ปรับขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั ดงันี ้1)การตลาดและการผลติ

ของโลก 2)ปรมิาณเครือ่งบนิใหมแ่ละปัจจบุนั 3)สถติขิอ้มลู

การน าเขา้สง่ออก 4) ขอ้มลูการลงทนุในประเทศไทย 5) 

ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ 6) ฐานขอ้มลู กฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั มาตรฐาน
กจิกรรมยอ่ย 2.1.1 ตลาดโลก (จ านวนเทีย่วบนิ/ผูโ้ดยสาร

จ าแนกตามภมูภิาค)

ฐานขอ้มลู 2 เพิม่เตมิขอ้มลูในรายงานการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึ เกีย่วกับ

ศกัยภาพของอตุสาหกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยานไทย และ

บทสรปุและขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

    -1ฐานขอ้มลู 3 จัดสมัมนาและระดมความคดิเห็นสถานการณ์อตุสาหกรรม

ซอ่มบ ารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน

กจิกรรมยอ่ย 2.1.2 ตลาดโลก (ปรมิาณเครือ่งบนิใหม ่และทีใ่ช ้

ในปัจจบุัน จ าแนกตามภมูภิาค)

1 4. จัดการประชมุคณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ และเบกิ

เงนิงวดที ่4

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.3 ตลาดในประเทศ (จ านวนเทีย่วบนิ) 1

    -1 ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.2 ตลาดโลก (ปรมิาณเครือ่งบนิใหม ่และทีใ่ช ้

ในปัจจบุัน จ าแนกตามภมูภิาค)

1 ปัญหา-อปุสรรค

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.5 มลูคา่น าเขา้-สง่ออกไทย จ าแนกตาม HS 

Code

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.1.6 การลงทนุในประเทศ 1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

1 1 100

1 update 

แผน/ผล 12 เดอืน

1,000,000 800,000 800,000 80

1 1 100

1 0

1 update 

1 update 
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2.1 ผูผ้ลติชิน้สว่นอากาศยาน ชือ่ ทีอ่ยู ่ทนุจด

ทะเบยีน งบการเงนิ BOI ผลติภัณฑ์

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.2.2 หน่วยซอ่มบ ารงุอากาศยาน ชือ่ ทีอ่ยู ่ทนุ

จดทะเบยีน งบการเงนิ BOI ความสามารถซอ่ม

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.3.1 กฎระเบยีบ การผลติชิน้สว่นอากาศยาน 1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.3.2 กฎระเบยีบ การซอ่มบ ารงุอากาศยาน 1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2.1.4 ตลาดในประเทศ (ปรมิาณเครือ่งบนิใหม ่

และทีใ่ชใ้นปัจจบุัน)

1

    -1ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การศกึษาขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่มบ ารงุ

และผลติชิน้สว่นอากาศยานของไทยเปรยีบเทยีบกบัตา่งประเทศ

 รวมถงึบทวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก จ านวน 1 ฉบับ

1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 รายงานการศกึษาเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่ม

บ ารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยานของประเทศไทยเปรยีบเทยีบ

กบัตา่งประเทศ

ฉบบั

    -1ฉบับ

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาและระดมความคดิเห็นสถานการณ์

อตุสาหกรรมซอ่มบ ารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยานของไทย 1 

ครัง้

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดสมัมนาและระดมความคดิเห็นสถานการณ์

อตุสาหกรรมซอ่มบ ารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยานของไทย

ครัง้

    -1ครัง้

1,000,000 800,000 800,000 80

1 update 

1 update 

1 update 

1 update 

1 0

1 update 

1 update 
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะ

อตุสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาฐานขอ้มลูศนูย์

สารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ มรีปูแบบการ

ใหบ้รกิารทีส่รา้งความสะดวกตอ่ผูรั้บบรกิารเพือ่

รองรับแนวโนม้เทคโนโลยดีจิทัิล

1. กจิกรรมหลัก  พัฒนาฐานขอ้มลูศนูยส์ารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารเพือ่รองรับแนวโนม้เทคโนโลย ีด าเนนิการในเดอิน 

ต.ค.- พ.ย.63 จะแลว้เสร็จในเดอืน พ.ย.63

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื การปรับปรงุรปู 1 ฐาน ซึง่เป็นไปตามแผน

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุรปูแบบการน าเสนอ ให ้

เขา้ถงึไดง้า่ย สอดคลอ้งกบัเนื้อหา รายงาน 

และขอ้มลู

2. กจิกรรมหลัก  จัดท าขอ้มลูเชงิลกึดา้นอตุสาหกรรมอาหาร 

ด าเนนิการในเดอิน ต.ค.- พ.ย.63 จะแลว้เสร็จในเดอืน พ.ย.63

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื รายงาน  17 ฉบับ  ซึง่เป็นไปตามแผน

    -ปรับปรงุฐาน 3. กจิกรรมหลัก  พัฒนาฐานขอ้มลู ด าเนนิการในเดอิน ต.ค.- พ.ย.

63 จะแลว้เสร็จในเดอืน พ.ย.63

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื รายงาน  4 ฉบับ  ซึง่เป็นไปตามแผน

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเชงิลกึดา้น

อตุสาหกรรมอาหาร

8 4. กจิกรรมหลัก  Site visit ตดิตามสถานการณ์อตุสาหกรรมราย

สาขา ด าเนนิการในเดอิน ต.ค.- พ.ย.63 จะแลว้เสร็จในเดอืน พ.ย.63

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื เยีย่มโรงงาน 2 โรง ซึง่เป็นไปตามแผน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์สง่ออก

อาหารไทยรายเดอืน

เรือ่ง 5. กจิกรรมหลัก  จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ ์ด าเนนิการในเดอิน

 ต.ค.- พ.ย.63 จะแลว้เสร็จในเดอืน พ.ย.63

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื  รายงานกลยทุธ ์1 เรือ่ง ซึง่เป็นไปตามแผน

    -รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานแนวโนม้การสง่ออกและ

สญัญาณเตอืนภัยอตุสาหกรรมอาหาร รายเดอืน

8 6. กจิกรรมหลัก  สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันแก่

ผูป้ระกอบการ ด าเนนิการในเดอิน พ.ย.63 

จะแลว้เสร็จในเดอืน พ.ย.63

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื สมัมนา 1 ครัง้ ซึง่เป็นไปตามแผน

    -รายงาน เรือ่ง

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

1 1 0

8 8 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80

8 8 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Situation Report)

3 7. กจิกรรมหลัก  ตดิตามประเมนิผล ด าเนนิการในเดอิน พ.ย.63 จะ

แลว้เสร็จในเดอืน พ.ย.63

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื ประเมนิผลการตดิตาม 1 ครัง้ ซึง่เป็นไปตามแผน

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย เทรนดส์นิคา้อาหารในตลาดโลก

 (World Food Market Trends)

6

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานพยากรณ์สง่ออกอาหาร

ไทย รายไตรมาส

3 ปัญหา-อปุสรรค

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารในประเทศ 

(Thailand Food Market Report)

8

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารโลก (World

 Food Market Report)

8 ขอ้เสนอแนะ

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย สรปุสาระส าคัญกฎระเบยีบ

มาตรฐานอาหาร

32

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานการเตอืนภัยดา้นความ

ปลอดภัยอาหารและมาตรการการคา้ (Early 

Warning)

2

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วการปรับปรงุกฎหมายและ

มาตรฐานอาหารของประเทศคูค่า้ (World Food

 Law & Regulation News)

32

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม

รายพืน้ที่

2

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารโลก 

(World Food Update)

16

    -รายงาน เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขา่วนวตักรรม (Innovation 

Corner)

16

    -รายงาน ฉบบั

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80

6 10 166.67

3 3 100

3 3 100

32 28 87.5

2 2 100

8 7 87.5

8 7 87.5

16 14 87.5

16 14 87.5

32 28 87.5

2 1 50
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั 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

 (ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหารของประเทศคู่

คา้และคูแ่ขง่ (Global Food Industry Profile))

3

    -รายงาน ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Law & Regulations

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Technology

    -ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั Site visit ตดิตามสถานการณ์

อตุสาหกรรมรายสาขา

5

กจิกรรมยอ่ย Site visit ตดิตามสถานการณ์

อตุสาหกรรมรายสาขา

โรง

    -Site visit

กจิกรรมหลกั จัดประชมุรว่มกบัผูป้ระกอบการ

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น

1

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80

1 1 1 100

300 300 300 100

2 1 50

8 7 87.5

3 2 66.67

4 7 175

5 3 60

1 1 100

1 1 0

1 1 0
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุรว่มกบัผูป้ระกอบการ

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น

ครัง้

    -การประชมุ

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ์

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดกลยทุธ์

    -รายงาน

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขันแกผู่ป้ระกอบการ

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขันแกผู่ป้ระกอบการ

    -เรือ่ง

กจิกรรมหลกั ตดิตามประเมนิผล 2

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามประเมนิผล ฉบบั

    -รายงาน

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80

1 1 100

2 1 50

1 1 1 100

1 1 0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. ปรับปรงุฐานขอ้มลู 1 • ขอ้มลูผูป้ระกอบการเดอืนพ.ค.-ม.ิย.63 ทีเ่พิม่เตมิและ

เปลีย่นแปลงขอ้มลู จ านวน 31 ราย ประกอบดว้ย ผลติภัณฑ์

ไฟฟ้า 9 ราย ผลติภัณฑ ์อเิล็กทรอนกิส ์12 ราย ผลติภัณฑ์

ชิน้สว่นไฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส ์9 ราย และ อืน่ๆ จ านวน 1 ราย 

โดยรวบรวมจากแหลง่ทตุยภมู ิไดแ้ก ่กรอ. BOI และกระทรวง

พาณชิย์

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ฐาน

    -1 ฐานขอ้มลู • ขอ้มลูการผลติ (ปรมิาณการผลติ  ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรม)/

ขอ้มลูการตลาด (มลูคา่น าเขา้-สง่ออก ปรมิาณการจ าหน่ายใน

ประเทศ)/ปรับปรงุขอ้มลูเดอืนพฤษภาคมมถินุายน 2563 และ 

ไตรมาสที ่2/2563

กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูการผลติ 8

    -8 ครัง้ ครัง้ • ขอ้มลูโครงการทีไ่ดรั้บการอนุมัตกิารสง่เสรมิการลงทนุ ใน

เดอืน พฤษภาคม-มถินุายน 2563 จ านวน 25 โครงการ (ชดุ

สายไฟ หลอดไฟแบบ LED และชิน้สว่นส าหรับ HARD DISK 

DRIVE เป็นตน้)  

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาด 8 • ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมไทย จ านวน 2 

มาตรฐาน ไดแ้ก ่หลอดไฟฟ้าไสทั้งสเตน และเตา้เสยีบและ 

เตา้รับ

    -8 ครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการลงทนุ 8 • ขอ้มลูงานวจัิย โดยรวบรวมบทคัดยอ่ของงานวจัิยเดอืน 

พฤษภาคม-มถินุายน 2562 จ านวน 4 เรือ่ง ไดแ้ก ่Smart 

Farming, Smart Home, Semiconductor, IoT

    -8 ครัง้ ครัง้

62.5

8 5 62.5

8 5 62.5

แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

1 update 

8 5

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑแ์ละ

กฎระเบยีบ

1 • ขอ้มลูเทคโนโลยขีองผลติภัณฑ ์โดยไดจั้ดท าขอ้มลูของ 

Internet of Things (IoT)

    -1 ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.6 กรอบเจรจา FTA และอตัรา

ภาษีน าเขา้

1 • ขา่วเกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ขา่ว

เทคโนโลย ีและ ขา่วอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม โดยมกีาร

รวบรวมเดอืนมถินุายนกรกฎาคม 2563 จ านวน 20 ขา่ว

    -1 ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรม

1 • รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมไฟฟ้าและ อเิล็กทรอนกิส์

เดอืนพฤษภาคมและเดอืนมถินุายน 2563

    -1 ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 • รายงานการเตอืนภัยอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งปรับอากาศ และ HDD เดอืนมถินุายน 

2563 เดอืน กรกฎาคม 2563

    -1 ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขอ้มลูเทคโนโลยผีลติภัณฑ์ 2 • คาดการณ์แนวโนม้อตุสาหกรรมการผลติและสง่ออก น าเสนอ

ในรายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม 

    -2 ผลติภัณฑ์ ผลติภัณฑ์ • ขอ้มลูผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(Industry profile) 

ไดจั้ดท าขอ้มลูรายละเอยีดของ Smart Home

กจิกรรมยอ่ย 10. ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

80

    -80 ขา่ว ขา่ว • ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศที ่

ส าคัญ (Country Profile) โดยไดป้รับปรงุขอ้มลูของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก

กจิกรรมหลกั 2. การจัดท ารายงานศกึษาบท

วเิคราะห์

8 •  จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน จัดประชมุ CEO Forum  1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์รายเดอืน

ครัง้ • การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร ไดแ้ก ่สรปุ

แบบประเมนิความพงึพอใจครัง้ที ่1

    -8 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์รายไตรมาส

3

    -3 ครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสถานการณ์

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์รายปี และ

ภาวะการคา้โลก

1

    -1 ครัง้ ครัง้

1 1 100

8 5 62.5

3 2 66.67

2 1 50

80 51 63.75

1 update 

1 update 

1 update 

1 update 

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานผลการเตอืนจากระบบ

เตอืนภัย (Early Warning System)

24

    -24 ครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโนม้

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสจ์าก

แบบจ าลองประมาณการแนวโนม้อตุสาหกรรมและ

การสง่ออก

16 ปัญหา-อปุสรรค

    -16 ครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.6 ขอ้มลูผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส ์(Industry Profile)

2

    -2 เรือ่ง เรือ่ง ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.7 ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิสข์องประเทศทีส่ าคัญ (Country 

Profile)

4

    -4 เรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรแ่ละน าเสนอขอ้มลู 2

กจิกรรมยอ่ย 3.1 จัดประชมุแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO 

Forum)

ครัง้

    -2 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.2 เว็บไซต์ 1

    -1 ระบบ ระบบ

กจิกรรมหลกั 4. การด าเนนิการดา้นอืน่ ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิ/สรปุความพงึ

พอใจของการใชบ้รกิาร

ครัง้

    -2 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 4.2 การปรับปรงุพัฒนาการ

แสดงผลหนา้เว็บไซต์

1

    -1 ระบบ ระบบ

1 update 

1 update 

2 1 50

4 2 50

2 1 50

16 10 62.5

2 1 50

24 15 62.5

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมพลาสตกิ ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การวางแผนด าเนนิงาน 1 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานในแผนการ

ด าเนนิงานงวดสดุทา้ย สญัญาจะสิน้สดุวนัที ่13 ธ.ค.

 2563

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลู วางแผน เตรยีมการด 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 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมพลาสตกิ 240

    -จ านวนขา่ว ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎ ระเบยีบ 1

    -จ านวนฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู FTA ของไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

พลาสตกิ

1

    -จ านวนฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิในอาเซยีน 80

    -จ านวนขา่วในอาเซยีน ขา่ว

80 50 62.5

1 update 

1 update 

8 5 62.5

240 150 62.5

3 update 

26 15 57.69

แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

1 2 200

3000 update 

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 80

    -จ านวนขา่ว ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ 2

    -จ านวนการปรับปรงุฐานขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูงานวจัิย 1

    -จ านวนฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย อตัราภาษีขาเขา้ของผลติภัณฑพ์ลาสตกิ 1

    -จ านวนฐาน ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูโครงการอตุสาหกรรมพลาสตกิสรปุ

ภาพรวมอตุสาหกรรมพลาสตกิไทย ทีป่ระมวลจากการส ารวจ

ผูป้ระกอบการและสถติติา่ง ๆ

1

    -จ านวนฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมหลกั รายงานสถานการณ์ 44

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ ครัง้

    -จ านวนการรายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานศกึษาเชงิลกึอตุสาหกรรมพลาสตกิ 1

    -จ านวนรายงาน เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การเผยแพรป่ระชาสมัพันธเ์ว็บไซต์ 1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรป่ระชาสมัพันธเ์ว็บไซต์ ครัง้

    -จ านวนการจัดประชาสมัพันธ์

กจิกรรมยอ่ย ประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1

    -จ านวนการประชมุ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย พืน่ทีโ่ฆษณาและประชาสมัพันธข์อ้มลูใหก้บั

ผูป้ระกอบการ

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 การประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร 2

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิความพงึพอใจ /สรปุผลการใชบ้รกิาร ครัง้

    -จ านวนการประเมนิผล

2 1 50

8 5 62.5

8 5 62.5

10 5 50

80 50 62.5

1 update 

1 update 

54 25 46.3

1 update 

1 update 

1 update 

2 update 

1 update 

80 50 62.5

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั การจัดสง่รายงานและการเผยแพร่ 10

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาขัน้ตน้ ชดุ

    -จ านวนรายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 10

    -จ านวนรายงาน ชดุ

กจิกรรมยอ่ย รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 10

    -จ านวนรายงาน ชดุ

กจิกรรมยอ่ย รายงานฉบับสมบรูณ์ 10

    -จ านวนรายงาน ชดุ

กจิกรรมยอ่ย บทสรปุผูบ้รหิารและ CD บันทกึขอ้มลู 10

    -จ านวนรายงาน ชดุ

10 0

10 0

10 10 100

10 10 100

10 10 100

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอัจฉรยิะ ดา้น

การเพิม่ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม (Productivity)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การพัฒนา/ปรับปรงุ/ตอ่ยอด โครงสรา้ง

ของระบบและขอ้มลู

4 กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการแลว้เสร็จเดอืนพฤศจกิายน 

2563 ประกอบดว้ย

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุขอ้มลูใหทั้นสมัยใน

สว่นประกอบเดมิ (Existing Modules) ประกอบดว้ยการ

ปรับปรงุขอ้มลูในสว่น Productivity Measurement ให ้

เป็นปัจจบุัน โดยใชข้อ้มลูปีลา่สดุ ทีม่กีารเผยแพร ่จ านวน

 4 ฐานขอ้มลู ไดแ้ก ่1) ขอ้มลูความสามารถในการ

แขง่ขันของประเทศในสว่น ทีเ่กีย่วกบัผลติภาพ จาก IMD

 World Competitiveness Yearbook (WCY) 2) ขอ้มลู

ดัชนีผลติภาพของกลุม่ประเทศอาเซยีน จาก APO 

Productivity Databook 3) ขอ้มลูผลติภาพรายสาขา

อตุสาหกรรม (Industrial Productivity) โดยใชข้อ้มลู

จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาต ิและส านักงานสถติแิหง่ชาตมิาท าการ

ประมวลผล และ 4) ขอ้มลูผลติภาพในระดับธรุกจิ 

(Business Productivity) โดยใชข้อ้มลูทางการเงนิของ

บรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Listed 

Company) จากตลาดหลักทรัพย ์แหง่ประเทศไทย มา

ท าการประมวลผล

ฐาน 1.การปรับปรงุพัฒนาเว็บไซต์

2. การจัดท ากรณีศกึษาทีม่แีนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

เกีย่วกับการเพิม่ผลติภาพ

3.การจัดท าบทวเิคราะห/์วจัิยสถานการณ์ดา้นผลติ

ภาพ (Productivity Outlook)

4. การจัดท าบทวดิคราะหเ์กีย่วกับอตุสาหกรรม 4.0

5. รายงานการศกึษาแนวทางการเพิม่ผลติภาพ

อตุสาหกรรม

6. การจัดอบรมการใชง้านระบบสารสนเทศฯ ให ้

เจา้หนา้ที ่สศอ.

เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด

    -ฐานขอ้มลู

4 4 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การรวบรวมขอ้มลูโครงการสนับสนุน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ปรับปรงุผลติภาพของผูป้ระกอบการ (Support Projects)

 เพือ่น ามาจัดท าฐานขอ้มลูโครงการทีม่ปีระโยชน์ตอ่การ

พัฒนาองคก์รในดา้นตา่ง ๆ โดยจัดเป็นหมวดหมูเ่พือ่ให ้

เกดิความสะดวกในการสบืคน้

1 ปัญหา-อปุสรรค

    -ฐานขอ้มลู ระบบ

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุระบบฐานขอ้มลูทีป่รกึษา

เฉพาะดา้น (Specialized Consultant) เป็นการรวบรวม

ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรม 4.0 เพิม่เตมิ รวมทัง้การปรับปรงุฐานขอ้มลู

ทีป่รกึษาเฉพาะดา้น (Specialized Consultant) ใหเ้ป็น

ปัจจบุัน

1 ขอ้เสนอแนะ

    -ฐานขอ้มลู ฐาน

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุรปูแบบการน าเสนอเว็บไซต ์

(User Interface) ใหม้คีวามน่าสนใจ และสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลู บทวเิคราะหต์า่ง ๆ รวมทัง้เขา้ถงึบรกิารตา่ง ๆ 

(Services) ไดง้า่ยขึน้

1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั การเพิม่เตมิองคค์วามรู ้ 2

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ากรณีศกึษาองคก์รทีม่แีนว

ทางการปฏบิัตทิีด่เีกีย่วกบัการเพิม่ ผลติภาพ 

(Productivity in Practices) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการและ

หน่วยงานของรัฐใชเ้ป็นแนวทางในการเพิม่ผลติภาพได ้

จ านวน 2 กรณีศกึษา

เรือ่ง

    -จ านวนกรณีศกึษา

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะห/์วจัิยสถานการณ์

ดา้นผลติภาพ (Productivity Outlook) เพือ่ให ้

ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งรับรู ้

แนวโนม้ของสถานการณ์ทีเ่กีย่วกบั ผลติภาพในแงม่มุ

ตา่ง ๆ และสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดับผลติ

ภาพของสถานประกอบการและประเทศตอ่ไป โดยจะมี

การจัดท าบทวเิคราะหจ์ านวน 2 เรือ่ง ในรปูแบบอนิโฟ

กราฟิก

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

2 1 50

2 1 50

1 1 100

1 update 

1 1 100

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การจัดท าบทวเิคราะห/์งานวจัิย/

สถานการณ์เกีย่วกบัอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 

Knowledge) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐ

ทราบถงึแนวโนม้หรอืสถานการณ์ของภาคอตุสาหกรรม

ในการปรับเปลีย่นไปสูก่ารเป็นอตุสาหกรรม 4.0 และ

เตรยีมพรอ้มรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้

หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ข ึน้ โดยจะมกีารจัดท า บทวเิคราะห์

จ านวน 2 เรือ่ง ในรปูแบบอนิโฟกราฟิก

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การจัดท ารายงานการศกึษาแนวทางการ

เพิม่ผลติภาพอตุสาหกรรม โดยเป็นการศกึษาเกีย่วกบั

สถานการณ์ดา้นผลติภาพของประเทศไทยในชว่งทีผ่า่น

มา เพือ่วเิคราะหถ์งึสถานะระดับผลติภาพ แนวโนม้และ

ทศิทางดา้นผลติภาพของประเทศ รวมถงึการรวบรวม

ความคดิเห็นจากผูม้สีว่นได ้สว่นเสยี (Stakeholders) 

เพือ่หาแนวทางการขับเคลือ่นผลติภาพของประเทศใน

อนาคต

1

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การพัฒนาระบบการสบืคน้ขอ้มลูผู ้

ใหบ้รกิาร (Service Providers)

1

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารในเทคโนโลยทีี่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 ทัง้ดา้นซอฟทแ์วรแ์ละ

ฮารด์แวร ์เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการทีต่อ้งการยกระดับองคก์ร

ตนเองสามารถสบืคน้ขอ้มลู เขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูไดง้า่ยขึน้

ฐาน

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธแ์ละจัดอบรมศนูย์

สารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะ ดา้นการเพิม่

ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม (Productivity 

Intelligence Unit)

10000

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ ใน

รปูแบบดจิทัิลจะมกีารจัดท าจดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์

(E-newsletter) และจัดสง่ใหแ้กผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยมี

เป้าหมายไมต่ า่กวา่ 10,000 ฉบับ

ฉบบั

    -จ านวนจดหมายขา่ว

1 1 100

10000 10000 100

2 1 50

1 update 

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การรวบรวมขอ้คดิเห็นการใชง้านศนูย์

สารสนเทศฯ ดว้ยการสอบถามความคดิเห็นจากผูท้ีเ่ขา้มา

ใชร้ะบบ โดยจะด าเนนิการทัง้ในรปูแบบการส ารวจ

ออนไลน์ และสอบถามจากผูท้ดลอง ใชง้านในกจิกรรม

ประชาสมัพันธผ์า่นบธูนทิรรศการ เพือ่น าขอ้คดิเห็นที่

ไดม้าปรับปรงุและพัฒนาการใหบ้รกิารศนูยส์ารสนเทศฯ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมการใชง้านศนูยส์ารสนเทศฯ 

เพือ่แนะน าการใชง้านใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องกระทรวง

อตุสาหกรรมตลอดจนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสามารถใชร้ะบบ

ฐานขอ้มลูใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยจะจัดอบรม 1 ครัง้ 

มผีูเ้ขา้รว่มจ านวน 20 คน

1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การรายงานผลประเมนิความพงึพอใจของ

ผูใ้ชง้านศนูยส์ารสนเทศฯ โดยผูใ้ชง้านสามารถประเมนิ

ความพงึพอใจไดโ้ดยเขา้ในสว่น Feedback เพือ่ใหผู้เ้ขา้

ใชง้านระบบสามารถประเมนิความพงึพอใจในประเด็น

ตา่ง ๆ ไดทั้นท ีรวมถงึการใหข้อ้เสนอแนะในการใชง้าน

ดว้ย โดยทีป่รกึษาจะท าการรวบรวมและรายงานผล

ประเมนิความพงึพอใจ จ านวน 2 ครัง้

2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธผ์า่นบธูนทิรรศการใน

กจิกรรมสมัมนาหรอืหลักสตูรฝึกอบรมตา่ง ๆ จ านวน 3 ครัง้

3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธผ์า่นสือ่สงัคมออนไลน์ 

เชน่ Facebook Line จ านวน 2 ครัง้

2

    -จ านวน ครัง้

2 2 100

2 1 50

3 3 100

3 0

1 update 

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)
โครงการจะแลว้เสร็จเดอืน ธันวาคม 2563 ก าด าเนนิการในงวดที ่4

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 400 (ระยะเวลา 4 เดอืน) มกีจิกรรมดงันี้

1. ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ราย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ 400 ราย

    -ขอ้มลูผูป้ระกอบการ 1.2 ขอ้มลูการผลติ 1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการผลติ 1 1.3 ขอ้มลูการตลาดของไทย 4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

    -ขอ้มลุการผลติ ครัง้ 1.4 ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคญั Update และรายงานความ

คบืหนา้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาดของไทย 8 1.5 ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม 1 ครัง้

    -ขอ้มลูการตลาด ครัง้ 1.6 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ ์Update และรายงานความคบืหนา้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญ 1 1.7 ขอ้มลูงานวจัิย 10 เรือ่ง

    -ฐานขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญ ฐาน 1.8 ฐานขอ้มลูการลงทนุอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย ์

Update และรายงานความคบืหนา้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม 1 1.9 ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย ์

80 ขา่ว (20 ขา่ว/เดอืน)

    -ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม ครัง้ 1.10 ขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบยีบ Update และ

รายงานความคบืหนา้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ 1 1.11 ฐานขอ้มลูระบบเตอืนภัยอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทาง

การแพทย ์4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

    -ฐานขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑ์ ฐาน 2. รายงานและบทวเิคราะห์

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูงานวจัิย 20 2.1 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 ครัง้

    -ขอ้มลุงานวจัิย เรือ่ง 2.2 รายงานสถานการณ์รายครึง่ปี 1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการลงทนุ 1 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก 

ด าเนนิการแลว้

    -ฐานขอ้มลูดา้นการลงทนุ ฐาน 2.4 E-News รายสปัดาหใ์หก้ับสมาชกิ 16 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขา่ว 160 3. การเผยแพร ่น าเสนอขอ้มลู และประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

    -จ านวนขา่ว ขา่ว 3.1 การจัดสมัมนาเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์100 คน

160 148 92.5

20 10 50

1 update 

1 update 

1 update 

8 4 50

1 update 

400 update 

1 0

แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรับ

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1 3.2 การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 ครัง้

    -ฐานขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/

กฎระเบยีบ

ฐาน 3.3 ประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook 80 เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูระบบเตอืนภัย 8 3.4 มพีืน้ที ่webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต ์ด าเนนิการแลว้

    -ขอ้มลูการเตอืนภัยอตุสาหกรรม ครัง้ 4. การปรับปรงุพัฒนาการน าเสนอขอ้มลู

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานและบทวเิคราะห์ 3 4.1 วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาการน าเสนอขอ้มลูน าเขา้-สง่ออก 

Update และรายงานความคบืหนา้

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส รายงาน 5. ด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ

    -จ านวนรายงาน 5.1 ประเมนิผลความพงึพอใจ และสรปุความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

 1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายครึง่ปี 1 5.2 ปรับปรงุและพัฒนาการแสดงผลหนา้เว็บไซต ์1 ครัง้

    -จ านวนรายงาน รายงาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายปี และ

วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1

    -จ านวนรายงาน รายงาน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย E-News รายสปัดาหใ์หก้บัสมาชกิ 32

    -ม ีE-News รายสปัดาหใ์หก้บัสมาชกิ ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพร ่น าเสนอขอ้มลู และ

ประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

100 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ คน

    -ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุแลกเปลีย่นความ

คดิเห็น

1

    -จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 160

    -มกีารประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย พืน้ที ่webboard กระดานสนทนาบน

เว็บไซต์

5

    - Webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ เรือ่ง

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุพัฒนาการน าเสนอขอ้มลู 1

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาการ

น าเสนอขอ้มลูน าเขา้-สง่ออก

เรือ่ง

    -วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาตดิตัง้รปูแบบ

การนาเสนอขอ้มลูนาเขา้-สง่ออก

5 48 960

1 update 

1 0

160 80 50

32 16 50

100 0

1 0

1 1 100

8 4 50

3 2 66.67

1 update 

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

73



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั ด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ 1

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุและพัฒนาการแสดงผลหนา้

เว็บไซต์

ครัง้

    -ปรับปรงุและพัฒนาการแสดงผลหนา้เว็บไซต์

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ และสรปุ

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

2

    -ประเมนิผลความพงึพอใจ และสรปุความพงึ

พอใจในการใชบ้รกิาร

ครัง้

1 update 

2 1 50

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสรา้งระบบขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐานระบบการ

จัดการและการเตอืนภัย
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั มรีะบบการแจง้เตอืนภัย (Warning System)

 ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้

เชงิเทคนคิ

1 กจิกรรมจะแลว้เสร็จภายในเดอืนพฤศจกิายน 2563 มดีงันี้

1. ปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวนการน าเสนอขอ้มลูบน

เว็บไซต ์1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย มรีะบบการแจง้เตอืนภัย (Warning System)

 ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้

เชงิเทคนคิ

ระบบ 2. การศกึษาแนวทางปฏบิตัดิา้นมาตรฐานระบบการจัดการหรอื

กฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ 1 เรือ่ง

3. การจัดท าบทวเิคราะหด์า้นมาตรฐานระบบการจัดการหรอื

กฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ 27 เรือ่ง
    -ระบบเตอืนภัย 4. การท าการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐานระบบการจัดการหรอื

กฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ 1 เรือ่ง

กจิกรรมหลกั มฐีานขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลู

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ

5 5. การเผยแพรข่า่วสารองคค์วามรูฯ้ 8 ครัง้

6. การประเมนิผลความพงึพอใจเป็นไปตามแผนทีต่ัง้ไว ้

กจิกรรมยอ่ย มฐีานขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลู

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ

ฐาน ปญัหา-อปุสรรค

    -ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั มกีารปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวน

การน าเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต์

1 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย มกีารปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวน

การน าเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต์

ครัง้

    -ปรับปรงุเว็ปไซต์

กจิกรรมหลกั มกีารศกึษาแนวทางปฏบิัตดิา้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ (Best 

Practices)

1

1 0

1 0

1 1 100

5 5 100

แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย มกีารศกึษาแนวทางปฏบิัตดิา้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ (Best 

Practices)

เรือ่ง

    -Best Practice

กจิกรรมหลกั มกีารจัดท าบทวเิคราะหด์า้นมาตรฐานระบบ

การจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

27

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดท าบทวเิคราะหด์า้นมาตรฐานระบบ

การจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

เรือ่ง

    -บทวเิคราะห์

กจิกรรมหลกั มกีารจัดท าการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

1

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดท าการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐาน

ระบบการจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

เรือ่ง

    -การศกึษาเชงิลกึ

กจิกรรมหลกั มกีารจัดสมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพรค่วามรู ้ 3

กจิกรรมยอ่ย มกีารจัดสมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพรค่วามรู ้ ครัง้

    -จัดสมัมนา

กจิกรรมหลกั มกีารเผยแพรข่า่วสารและองคค์วามรูด้า้น

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ

8

กจิกรรมยอ่ย มกีารเผยแพรข่า่วสารและองคค์วามรูด้า้น

มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ

เทคนคิ

ครัง้

    -จดหมายขา่ว

กจิกรรมหลกั มรีายงานการประเมนิผลความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารของโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย มรีายงานการประเมนิผลความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารของโครงการ

แบบประเมนิ

    -ผลประเมนิ

1 0

3 3 100

8 6 75

27 25 92.59

1 0

1 0

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

การด าเนนิกจิกรรมของโครงการทีเ่สร็จสิน้หลงัเดอืนกันยายน 2563

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 การวางแผนการ

ด าเนนิงาน

1 1. กจิกรรมที ่2 ปรับปรงุฐานขอ้มลูดา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่ใหอ้ยูใ่น

รปูอเิล็กทรอนกิส ์(การพัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูใหทั้นสมัย)

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการด าเนนิงาน พรอ้ม

รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ

ขอ้มลู 1. กจิกรรมยอ่ย : 3 ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ ด าเนนิการใน

เดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2563 โดย

มตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ 3 ขอ้มลู

    -ขอ้มลู 2. กจิกรรมยอ่ย : 4 ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ การลงทนุ 

ด าเนนิการในเดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน

พฤศจกิายน 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลูกฎระเบยีบ

การคา้ การลงทนุ 3 ขอ้มลู
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 ปรับปรงุฐานขอ้มลู

ดา้นอตุสาหกรรมแฟชั่นใหอ้ยูใ่นรปูอเิล็กทรอนกิส์

 (การพัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูใหทั้นสมัย)

24 3. กจิกรรมยอ่ย : 5 ฐานขอ้มลู Thailand Industrial Profile 

ด าเนนิการในเดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน

พฤศจกิายน 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลู Thailand 

Industrial Profile 1 เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 2) ฐานขอ้มลูสถติสิง่ออก-น าเขา้ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนัง

และรองเทา้ อญัมณีและครือ่งประดับ)

ขอ้มลู 4. กจิกรรมยอ่ย : 6 ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ด าเนนิการในเดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน

พฤศจกิายน 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลูเทคโนโลยี

และนวตักรรม 1 ขอ้มลู

    -ขอ้มลู 5. กจิกรรมยอ่ย : 7 ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหวฯ ด าเนนิการใน

เดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2563 โดย

มตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลูความเคลือ่นไหวฯ 1 ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 3) ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนัง

และรองเทา้ อญัมณีและครือ่งประดับ)

24 6. กจิกรรมยอ่ย : 8 ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้มฯ ด าเนนิการในเดอืน

ตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2563 โดยมี

ตวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลูสิง่แวดลอ้มฯ 1 ขอ้มลู

80

1 1 100

24 27 112.5

24 22 91.67

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะอตุสาหกรรมแฟชัน่ 

(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ

รองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดบั) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,900,000 1,900,000 1,520,000

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

    -ขอ้มลู ขอ้มลู 7. กจิกรรมยอ่ย : 9 ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ด าเนนิการในเดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน

พฤศจกิายน 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลูเทคโนโลยี

และนวตักรรม 1 ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 4) ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ 

การลงทนุ (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

เครือ่งหนังและรองเทา้ และอญัมณีและ

เครือ่งประดับ)

24 2. กจิกรรมที ่2 ปรับปรงุฐานขอ้มลูดา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่ใหอ้ยูใ่น

รปูอเิล็กทรอนกิส ์(การตดิตามความเคลือ่นไหวอตุสาหกรรม

แฟชัน่ภาพรวม)

    -ขอ้มลู ขอ้มลู 1. กจิกรรมยอ่ย : 2 ฐานขอ้มลู Fashion Link ด าเนนิการใน

เดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2563 โดย

มตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลู Fashion Link 1 ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 5) ฐานขอ้มลู Thailand 

Industrial Profile ไดแ้ก ่Textile & Garment, 

Leather & Shoes, Gems & Jewelry

3 2. กจิกรรมยอ่ย : 3 ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชัน่ ด าเนนิการใน

เดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2563 โดย

มตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชัน่ 1 ขอ้มลู

    -เรือ่ง เรือ่ง 3. กจิกรรมที ่3 วเิคราะหข์อ้มลู และจัดท ารายงาน บทวเิคราะห์

หรอืบทความ

กจิกรรมยอ่ย 6) ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

และเครือ่งหนังและรองเทา้ และอญัมณีและ

เครือ่งประดับ)

19 1. กจิกรรมยอ่ย : 1 รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอไทย จะแลว้เสร็จ

ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนรายงาน

หนังสอืสถติสิ ิง่ทอไทย 1 ฉบบั

    -ขอ้มลู ขอ้มลู 2. กจิกรรมยอ่ย : 2 รายงานสถานการณ์ Fashion Outlook 

ด าเนนิการในเดอืนพฤศจกิายน 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน

พฤศจกิายน 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนรายงานสถานการณ์ 

Fashion Outlook 1 ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 7) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

ประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่อตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่

8 3. กจิกรรมยอ่ย : 4 แนวโนม้อตุสาหกรรม Economic Forecast

 ด าเนนิการในเดอืนพฤศจกิายน 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน

พฤศจกิายน 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขอ้มลูแนวโนม้

อตุสาหกรรม Economic Forecast 1 ฉบบั
    -ขอ้มลู ขอ้มลู 4. กจิกรรมที ่4 การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธข์อ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 8) ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

8 1. กจิกรรมยอ่ย : ประชมุ/สมัมนา (จ านวนครัง้) ด าเนนิการใน

เดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืนตลุาคม 2563 โดยมี

ตวัชีว้ดัคอื จ านวนการประชมุ/สมัมนา 1 ครัง้ ซึง่เป็นไปตาม

แผนทีก่ าหนดเนือ่งจากมจี านวนการประชมุ/สมัมนาทัง้โครงการ

รวม 3 ครัง้
    -ขอ้มลู ขอ้มลู 2. กจิกรรมยอ่ย : ประชมุ/สมัมนา (จ านวนคน) ด าเนนิการใน

เดอืนตลุาคม 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืนตลุาคม 2563 โดยมี

ตวัชีว้ดัคอื จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ/สมัมนา ทัง้โครงการรวม 150

 คน

8 7 87.5

19 17 89.47

8 7 87.5

24 22 91.67

3 2 66.67
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24 22 91.67

1,900,000 1,900,000 1,520,000
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 9) ฐานขอ้มลูเตอืนภัยส าหรับ

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

8 5. กจิกรรมที ่5 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ

    -ขอ้มลู ขอ้มลู 1. การด าเนนิการตดิตามและประเมนิผล ด าเนนิการในเดอืน

พฤศจกิายน 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2563 โดย

มตีวัชีว้ดัคอื จ านวนการตดิตามและประเมนิผล 1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1) ฐานขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม

 (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนัง

และรองเทา้ อญัมณีและครือ่งประดับ)

9

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 ปรับปรงุฐานขอ้มลู

ดา้นอตุสาหกรรมแฟชั่นใหอ้ยูใ่นรปูอเิล็กทรอนกิส์

 (การตดิตามความเคลือ่นไหวอตุสาหกรรมแฟชั่น

ภาพรวม)

2 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย 1) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหว

แฟชั่น

ขอ้มลู

    -ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 2) ฐานขอ้มลู Fashion Link 8 ขอ้เสนอแนะ

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 3) ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชั่น 8

    -ขอ้มลู ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 วเิคราะหข์อ้มลู และ

จัดท ารายงาน บทวเิคราะหห์รอืบทความ

1

กจิกรรมยอ่ย 1) รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอไทย

 ปี 2562/2563

ฉบบั

    -ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย 2) รายงานสถานการณ์ความ

เคลือ่นไหวตา่ง ๆ ของอตุสาหกรรมแฟชั่น

ภาพรวม และรายอตุสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้และเครือ่งหนัง และอญัมณี

และเครือ่งประดับ (Fashion Outlook)

3

    -ฉบับ ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 3) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมแฟชั่นผา่นเว็บไซตส์ถาบันฯ

240

    -ขา่ว ขา่ว

240 260 108.33

1 0

3 2 66.67

8 7 87.5

8 7 87.5

9 9 100

2 2 100

8 9 112.5

801,900,000 1,900,000 1,520,000
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 4) ขอ้มลูแนวโนม้อตุสาหกรรมสิง่

ทอและเครือ่งนุ่งหม่รายไตรมาสผา่นสือ่ประเภท

ตา่ง ๆ (Economic Forecast)

3

    -ฉบับ ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 5) ขอ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรม

แฟชั่นในรปูแบบ E-Newsletter

8

    -ฉบับ ฉบบั

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่4 การเผยแพรแ่ละ

ประชาสมัพันธข์อ้มลู

3

กจิกรรมยอ่ย ประชมุ/สมัมนาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขันผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมแฟชั่น (ครัง้)

ครัง้

    -ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประชมุ/สมัมนาเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขันผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมแฟชั่น (จ านวนคน)

150

    -คน คน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่5 การตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการ

2

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการตดิตามและประเมนิผล

โครงการ

ครัง้

    -ครัง้

150 135 90

2 1 50

8 9 112.5

3 2 66.67

3 2 66.67

801,900,000 1,900,000 1,520,000
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา ปี พ.ศ. 2563
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

8 1. ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา 

ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื ใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง จ านวน 1 

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู

อตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

เดอืน 2. สรปุขา่วเศรษฐกจิ ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จใน

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขา่วเศรษฐกจิ 30 ขา่ว

    -ใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 3. ขอ้มลูขา่วสารความเคลือ่นไหวในดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม

ยางและไมย้างพารา ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จใน

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จ านวนขา่ว 8 ขา่ว

กจิกรรมหลกั ตดิตามขา่วสารความเคลือ่นไหวใน

อตุสาหกรรมยางและไมย้างพารา

240 4. จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายเดอืน

 ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและ

ไมย้างพารารายเดอืน จ านวน 1 ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย สรปุขา่วเศรษฐกจิ ขา่ว 5. จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายไตร

มาส ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน

 พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและ

ไมย้างพารารายไตรมาส จ านวน 1 ฉบบั
    -วดัจากจ านวน 6. จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายปี 

ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและ

ไมย้างพารารายปี จ านวน 1 ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารความเคลือ่นไหวใน

ดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมยางและไม ้

ยางพารา

64 7. จัดท าผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างภาพรวม ด าเนนิการใน

เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 จะแลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดย

มตีวัชีว้ดัคอื ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างภาพรวม จ านวน 1 

ฉบบั
    -วดัจากจ านวน ขา่ว 8. จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

กจิกรรมหลกั การประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู 8 ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา ด าเนนิการในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

จะแลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื จัดสมัมนา 

จ านวน 1 ครัง้

64 63 98.44

8 7 87.5

8 7 87.5

240 249 103.75

แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายเดอืน

ฉบบั 9. ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์และน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น

ประโยชนไ์ปปรับปรงุเว็บไซต ์ด าเนนิการในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 จะ

แลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โดยมตีวัชีว้ดัคอื ประเมนิผลความ

พงึพอใจ จ านวน 1 ครัง้
    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายไตรมาส

3 ปัญหา-อปุสรรค

    -วดัจากจ านวน ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารารายปี

1 ขอ้เสนอแนะ

    -วดัจากจ านวน ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย จัดท าผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างภาพรวม

8

    -วดัจากจ านวน ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย จัดท าบทวเิคราะหเ์ชงิลกึที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไม ้

ยางพารา

1

    -วดัจากจ านวน ฉบบั

กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกบั

ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดับสงู

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกบั

ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดับสงู

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการพัฒนา

ระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

และไมย้างพารา

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการพัฒนา

ระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง

และไมย้างพารา

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ 1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ช ้

เว็บไซต ์และน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ไป

ปรับปรงุเว็บไซต์

ครัง้

    -วดัจากจ านวน

1 0

1 1 100

1 0

8 7 87.5

1 1 100

3 2 66.67

1 0

8 7 87.5

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้
ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั วางแผนการด าเนนิงาน และรวบรวมขอ้มลู

ปฐมภมูแิละทตุยิภมูทัิง้ในประเทศและตา่งประเทศ

1 โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

สิน้สดุการด าเนนิโครงการวนัที ่ 24 พฤศจกิายน 2563 

กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ดงันี้

1. ปรับปรงุฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั อยา่งนอ้ย 1 ครัง้

2. รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์ายปี 1 ฉบบั

3. ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑภ์าพรวมและ

บรรจภัุณฑพ์ลาสตกิ อยา่งละ่ 1 ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้มลู วางแผน เตรยีมการด าเนนิงาน ครัง้ 4. สรปุขา่วสารความเคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

อยา่งนอ้ย 30 ขา่ว

5. ปรับปรงุเว็บไซต ์บ ารงุรักษาฐานขอ้มลู อยา่งนอ้ย 1 ครัง้

6. ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเว็บไซต ์จ านวน 1

 ครัง้
    -วางเแผนการด าเนนิงาน

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลูเดมิ 8

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุ/เพิม่เตมิฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม

 บรรจภัุณฑ์

ครัง้

    -ปรับปรงุฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานการศกึษา วเิคราะห ์วจัิย 2

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์าย

ไตรมาส 2 ฉบับ

ฉบบั ปัญหา-อปุสรรค

    -รายงานสภาวะรายไตรมาส

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์าย

เดอืน 8 ฉบับ

8 ขอ้เสนอแนะ

    -รายงานสภาวะรายเดอืน ฉบบั

2 2 100

8 7 87.5

1 1 100

8 7 87.5

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

83



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑร์ายปี

 1 ฉบับ

1

    -รายงานสภาวะรายปี ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ภาพรวม 8 ฉบับ

8

    -ผลการเตอืนภัย ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

พลาสตกิ 8 ฉบับ

8

    -ผลการเตอืนภัย ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย รายงานบทวเิคราะหเ์ชงิลกึในหัวขอ้หรอื

ประเด็นทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์

จ านวน 1 ฉบับ

1

    -บทวเิคราะหเ์ชงิลกึ ฉบบั

กจิกรรมหลกั ตดิตาม จัดท าขอ้มลู และสรปุขา่วสารความ

เคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑอ์ยา่งสม า่เสมอ

240

กจิกรรมยอ่ย สรปุขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ขา่ว

    -ขา่วความเคลือ่นไหว

กจิกรรมหลกั จัดหาฐานขอ้มลูของทัง้ในและตา่งประเทศ

ทีเ่ก็บขอ้มลูเกีย่วกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑเ์พือ่น ามา

ประกอบการปรับปรงุฐานขอ้มลูในดา้นตา่ง ๆ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดหาฐานขอ้มลูของไทยและตา่งประเทศที่

เก็บขอ้มลูเกีย่วกบัอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์

ฐานขอ้มลู

    -พัฒนาฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย บ ารงุรักษาฐานขอ้มลูตา่ง ๆ และเพิม่

ประสทิธภิาพการสบืคน้ ขอ้มลู ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่ง

ตอ่เนื่อง

8

    -บ ารงรัุกษาฐานขอ้มลู ครัง้

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุเว็บไซต ์บ ารงุรักษาฐานขอ้มลู และ

เพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านสบืคน้ขอ้มลู

1

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุเว็บไซตใ์หส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูจาก

ฐานขอ้มลูไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ครัง้

    -ปรับปรงุเว็บไซต์

กจิกรรมยอ่ย บ ารงุรักษาฐานขอ้มลู ใหส้ามารถท างานได ้

อยา่งตอ่เนื่อง

8

    -บ ารงรัุกษาฐานขอ้มลู ครัง้

8 7 87.5

8 7 87.5

1 1 100

240 210 87.5

1 1 100

8 7 87.5

1 0

1 0

8 7 87.5

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80

84



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั 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 เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์จากการใชง้านจรงิของ

หน่วยงาน กลุม่เป้าหมาย และบคุคลท่ัวไป

ครัง้

    -สมัมนาประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซตแ์ละน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์มาพัฒนาและ

ปรับปรงุเว็บไซตอ์ยา่งตอ่เนื่อง

2

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เว็บไซตแ์ละน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์มาพัฒนาและ

ปรับปรงุเว็บไซต์

ครัง้

    -ความพงึพอใจ

2 1 50

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1,900,000 1,900,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

โครงการจะแลว้เสร็จ เดอืนธันวาคม 2563 โดยงานในงวดที ่4 

(ระยะเวลา 4 เดอืน) มกีจิกรรม ดงันี้

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 1 1. การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ฐาน 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการเครือ่งจักรกลไทย Update ขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการ 1 ฐาน 1.2 สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของไทย 4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

กจิกรรมยอ่ย สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของไทย 8 1.3 รายชือ่ผูน้ าเขา้ สง่ออกรายส าคญั ด าเนนิการแลว้

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของไทย ครัง้ 1.4 สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของตา่งประเทศ

กจิกรรมยอ่ย รายชือ่ผูน้ าเขา้-สง่ออกรายส าคัญ 1 ประเทศส าคญั 7 ประเทศ

    -รายชือ่ผูน้ าเขา้-สง่ออก ครัง้ ประเทศในอาเซยีน 4 ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของตา่งประเทศ 11 1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 ฐาน

1.6 งานวจัิยและเทคโนโลยกีระบวนการผลติ 5 เรือ่ง

    -สถติกิารน าเขา้-สง่ออกของตา่งประเทศ ประเทศ 1.7 ขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล 120 

ขา่ว (30 ขา่ว/เดอืน)

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1 1.8 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ Update ขอ้มลู

1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบยีบ Update ขอ้มลู

    -ฐานขอ้มลูกรอบการเจรจา FTA ของไทย ฐาน 2. การจัดท ารายงาน/บทวเิคราะห์

กจิกรรมยอ่ย งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 12 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดอืน 4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

    -จ านวนงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม เรือ่ง 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขา่ว 240 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก 

ด าเนนิการแลว้

    -จ านวนขา่ว ขา่ว 2.4 โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย 1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1 2.5 รายงานระบบเตอืนภัย (Early Warning System) 4 ครัง้ 

(1 ครัง้/เดอืน)

    -ฐานขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ ฐาน 3. การเผยแพร/่ประชาสมัพันธเ์ว็บไซด์

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

1 สมัมนา ๕๐ คน

Business Relation 1 ครัง้

1 update 

240 145 60.42

1 update 

1 update 

12 7 58.33

1 1 100

11 0

1 update 

8 4 50

แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกล

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

    -ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐาน การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ด าเนนิการแลว้

ประชมุรว่มกับกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล สภาอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย ตามก าหนดการประชมุ

กจิกรรมหลกั การจัดท ารายงาน/บทวเิคราะห์ 8 มพีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้ับผูป้ระกอบการทีส่นใจ 1 ฐาน

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายเดอืน ครัง้ ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 12 เรือ่ง

รายชือ่หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูจากศนูยว์เิคราะหข์อ้มลู เชงิลกึ

    -จ านวนรายงาน อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใชง้าน 1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 4. การด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ

    -จ านวนรายงาน ครัง้ 4.1 การประเมนิและสรปุความพงึพอใจ 1 ครัง้

4.2 การปรับปรงุพัฒนาการแสดงผลหนา้เว็บไซต ์1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย 1

    -โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานระบบเตอืนภัย (Early Warning 

System)

8 ปัญหา-อปุสรรค

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายปี และวเิคราะห์

ภาวะการคา้โลก

1

    -จ านวนรายงาน ครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั การเผยแพร/่ประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์ 50

กจิกรรมยอ่ย สมัมนา คน

    -ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา

กจิกรรมยอ่ย Business Relation 1

    -จัด Business Relation ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1

    -จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประชมุรว่มกบักลุม่อตุสาหกรรม

เครือ่งจักรกล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

1

    -ประชมุรว่มกบักลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล สภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย พืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ 1

    -มพีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 24

    -มกีารประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook เรือ่ง

1 update 

24 91 379.17

1 1 100

1 4 400

1 0

1 0

8 4 50

1 1 100

3 2 66.67

1 0

1 update 

8 4 50

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย รายชือ่หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูจากศนูย์

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใชง้าน

1

    -รายชือ่หน่วยงานทีน่ าขอ้มลูจากศนูยว์เิคราะหขอ้มลู

เชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใชง้าน

ฐาน

กจิกรรมหลกั การด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิและสรปุความพงึพอใจ ครัง้

    -มกีารประเมนิและสรปุการพงึพอใจ

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุพัฒนาการแสดงผลหนา้

เว็บไซต์

1

    -มกีารปรับปรงุพัฒนาการแสดงผลหนา้เว็บไซต์ ครัง้

1 update 

1 update 

2 1 50

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเหล็ก

และโลหการ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลูหลัก 8 โครงการจะแลว้เสร็จ เดอืนธันวาคม 2563 โดยงานในงวดที ่4 

(ระยะเวลา 4 เดอืน) มกีจิกรรม ดงันี้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาด ครัง้

    -ขอ้มลูการตลาด 1. การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย 1 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย Update และรายงานความ

คบืหนา้

    -ฐ่า่นขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย 1 ฐาน ฐาน 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก Update และ

รายงานความคบืหนา้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก 1 1.3 ขอ้มลูการผลติ 4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

    -ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้น าของโลก 1 ฐาน ฐาน 1.4 ขอ้มลูการตลาด 4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการผลติ 8 1.5 ขอ้มลูราคา 4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

    -ขอ้มลุการผลติ ครัง้ 1.6 ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคญั ด าเนนิการแลว้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูราคา 8 1.7 ขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 200 ขา่ว (50 

ขา่ว/เดอืน)

    -ขอ้มลูราคา ครัง้ 1.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 10 งานวจัิย

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ าคัญ 5 1.9 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม Update และ

รายงานความคบืหนา้

    -ขอ้มลูการคา้ของประเทศส าคัญ ประเทศ 1.10 ขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ Update 

และรายงานความคบืหนา้

กจิกรรมยอ่ย ขา่ว 400 1.11 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ Update และรายงาน

ความคบืหนา้

    -จ านวนขา่ว ขา่ว 1.12 ขอ้มลูเกีย่วกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบยีบ

 Update และรายงานความคบืหนา้

กจิกรรมยอ่ย งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 18 2. การจัดท ารายงานบทวเิคราะห/์บทวจัิยทีเ่กีย่วกับ

อตุสาหกรรม    -จ านวนงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม เรือ่ง 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดอืน 4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

400 200 50

18 8 44.44

8 4 50

5 5 100

1 update 

8 4 50

8 4 50

1 update 

แผน/ผล 12 เดอืน

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 1 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 ครัง้

    -1 ฐาน ฐาน 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก 

ด าเนนิการแลว้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1 2.4 รายงานบทวเิคราะหส์ถานการณ์เหล็กตา่งประเทศ 1 ครัง้

2.5 โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย ด าเนนิการแลว้

    -ฐานขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ฐาน 2.6 รายงานพัฒนาระบบเตอืนภัย (Early Warning System)

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1  4 ครัง้ (1 ครัง้/เดอืน)

    -ฐานขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1 ฐาน ฐาน 2.7 ขอ้มลูอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน บทความ 3 ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของ

ภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1 2.8 รายงานสถานการณ์ของอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีนเป็น

รายไตรมาส รายงานอาเซยีนรายไตรมาส 1 ครัง้

    -ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/ 

กฎระเบยีบ 1 ฐาน

ฐาน 3. การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

3.1 การจัดประชมุ Forum ใหญ ่80 คน

กจิกรรมหลกั การจัดท ารายงานบทวเิคราะห/์บทวจัิยที่

เกีย่วกบัอตุสาหกรรม

3 3.2 การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 ครัง้

3.3 พืน้ทีโ่ฆษณาใหก้ับผูป้ระกอบการทีส่นใจ 4 ราย

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ครัง้ 3.4 ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 20 เรือ่ง (5 เรือ่ง/

เดอืน)    -จ านวนรายงาน 4. การด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายเดอืน 8 4.1 การประเมนิและสรปุความพงึพอใจ 1 ครัง้

    -จ านวนรายงาน ครัง้ 4.2 การปรับปรงุพัฒนาการแสดงผลหนา้เว็บไซต ์1 ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายปี และวเิคราะห์

ภาวะการคา้โลก

1

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานบทวเิคราะหส์ถานการณ์เหล็ก

ตา่งประเทศ

1

    -รายงานบทวเิคราะหส์ถานการณ์เหล็ก ตา่งประเทศ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย 1 ปัญหา-อปุสรรค

    -โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานพัฒนาระบบเตอืนภัย (Early 

Warning System)

8

    -จ านวนรายงาน ครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย บทความอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน 5

    -บทความอตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีน ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ของอตุสาหกรรม

เหล็กในอาเซยีนเป็นรายไตรมาส

3

    -จ านวนรายงาน ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์ 80

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุ Forum ใหญ่ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่ม

80 0

5 2 40

3 2 66.67

1 1 100

8 4 50

1 1 100

1 0

3 2 66.67

8 4 50

1 update 

1 update 

1 update 

1 update 

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1

    -จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้

กจิกรรมยอ่ย พืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ 10

    -ผูป้ระกอบการสนใจลงโฆษณา ราย

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 40

    -มกีารประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook เรือ่ง

กจิกรรมหลกั การด าเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ 2

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิและสรปุความพงึพอใจ ครัง้

    -มกีารประเมนิและสรปุการพงึพอใจ

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุพัฒนาการแสดงผลหนา้เว็บไซต์ 1

    -มกีารปรับปรงุพัฒนาการ แสดงผลหนา้เว็บไซต์ ครัง้

2 1 50

1 update 

10 6 60

40 20 50

1 0

1,900,000 1,520,000 1,520,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาศกัยภาพชิน้สว่นยานยนตไ์ทย เพือ่เขา้สูห่ว่ง

โซก่ารผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาสถานภาพและแนวโนม้ของ

อตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นยานยนต ์รวมทัง้ก าหนด

หลักเกณฑเ์พือ่คัดเลอืกชิน้สว่นยานยนตใ์นการ

ปรับเปลีย่นไปสูอ่ตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1 โครงการศกึษาศักยภาพชิน้สว่นยานยนตไ์ทย 

เพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve) งวดสดุทา้ย สิน้สดุใน

เดอืนธนัวาคม 2563

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและศกึษาเอกสาร งานวจัิย และ

สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์อง

ประเทศไทย เพือ่วเิคราะหส์ถานภาพและแนวโนม้ของ

อตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย

ขอ้มลู

    -ขอ้มลูสถานภาพและแนวโนม้ของอตุสาหกรรมการ

ผลติชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและศกึษาเอกสาร งานวจัิย 

พรอ้มทัง้จัดประชมุหารอืรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญของ

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ทย เพือ่วเิคราะหแ์ละ

ก าหนดหลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกชิน้สว่นยานยนตท์ีม่ ี

ศักยภาพในการปรับเปลีย่นไปสูอ่ตุสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-Curve)

1

    -หลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-Curve) ทีเ่ป็นทีย่อมรับจากภาคอตุสาหกรรม

เกณฑ/์ระบบ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหผ์ลติภัณฑ ์(Product)

 และกระบวนการผลติ (Process) ในอตุสาหกรรมชิน้สว่น

ยานยนตข์องประเทศไทย เพือ่ปรับเปลีย่นไปสู่

อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เบือ้งตน้

1 ขอ้เสนอแนะ

100

1 1 100

แผน/ผล 12 เดอืน

3,678,000 1,838,700 1,838,700 49.99

1 1 100

1 1

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

    -ขอ้มลูปัจจัยและองคป์ระกอบของอตุสาหกรรมเพือ่

ประกอบในหลักเกณฑก์ารคัดเลอืกอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมผลลัพธจ์ากขอ้ที ่1 2 และ 3 

รวมทัง้หารอืรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรม และ

ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตเ์พือ่คัดเลอืกอตุสาหกรรมทีม่ี

ศักยภาพ ในการปรับเปลีย่นจากอตุสาหกรรมผลติ

ชิน้สว่นยานยนตไ์ปสูอ่ตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 

อยา่งนอ้ย 2 อตุสาหกรรม โดยก าหนดเป็นผลติภัณฑ์

เป้าหมายของโครงการศกึษานี้

2

    -อตุสาหกรรมเป้าหมายทีค่ัดเลอืกแลว้ 2 

อตุสาหกรรมทีม่คีวามเป็นไปไดท้ีอ่ตุสาหกรรมผลติ

ชิน้สว่นจะปรับตัวเขา้สูอ่ตุสาหกรรม

อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลกั ศกึษาโครงสรา้งการผลติ การตลาดทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ และศักยภาพการแขง่ขันของ

ผลติภัณฑเ์ป้าหมาย เพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติใน

อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1

กจิกรรมยอ่ย • ศกึษาโครงสรา้งการผลติ การตลาดทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ ศักยภาพการแขง่ขันและ

มาตรฐานของผลติภัณฑเ์ป้าหมาย เพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่าร

ผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

ขอ้มลู

    -ผลการศกึษาศักยภาพตลาดของอตุสาหกรรม

เป้าหมาย เพือ่ใชป้ระกอบในการสมัภาษณ์หรอืสนทนา

กลุม่ (Focus Group Discussion)

กจิกรรมยอ่ย • วเิคราะหแ์ละก าหนดหว่งโซอ่ปุทาน 

(Supply Chain) ของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตแ์ละ

ผลติภัณฑเ์ป้าหมาย โดยเชือ่มโยงเขา้กบัหว่งโซก่ารผลติ

ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1

    -ขอ้มลูหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ทีเ่ชือ่มโยง

อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนตแ์ละอตุสาหกรรม

เป้าหมาย

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย • วเิคราะหแ์ละก าหนดแผนทีค่ลัสเตอร ์

(Cluster Map) ของอตุสาหกรรมเป้าหมาย ทีแ่สดงความ

เชือ่มโยงระหวา่งหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมชิน้สว่น

ยานยนตก์บัหน่วยงาน/อตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

2 2 100

3,678,000 1,838,700 1,838,700 49.99
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

    -ขอ้มลูแผนทีค่ลัสเตอร ์(Cluster Map) ของ

อตุสาหกรรมเป้าหมายเพือ่แสดงความเชือ่มโยงระหวา่ง

หว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตก์บั

หน่วยงาน/อตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ศกึษาวเิคราะหปั์ญหาอปุสรรค และปัจจัย

แหง่ความส าเร็จในการพัฒนาชิน้สว่นยานยนตเ์พือ่เขา้สู่

หว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1

กจิกรรมยอ่ย • จัดการสนทนากลุม่ (Focus Group 

Discussion) และสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้กีย่วขอ้งใน

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย เพือ่

รว่มกนัวเิคราะหปั์ญหาอปุสรรคและปัจจัยแหง่

ความส าเร็จของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์อง

ประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาชิน้สว่นยานยนตเ์พือ่

เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

แผน

    -แผนการสมัภาษณ์เชงิลกึและสนทนากลุม่ (Focus 

Group Discussion) ของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์

ของประเทศไทย เพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติใน

อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

กจิกรรมยอ่ย • วเิคราะหปั์ญหา อปุสรรค โอกาส และ

ปัจจัยแหง่ความส าเร็จของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์

ของประเทศไทย โดยอาศัยการวเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น 

โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) จากขอ้มลูปฐม

ภมูแิละทตุยิภมู ิ

1

    -ผลวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิความ

เชือ่มโยงของปัจจัย ปัญหา อปุสรรค โอกาส ของ

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทยในการ

พัฒนาสูอ่ตุสาหกรรมเป้าหมาย

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย • วเิคราะหปั์จจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความ

ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขัน รวมทัง้โอกาสและอปุสรรคของ

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทยเพือ่ปรับตัว

เขา้สูอ่ตุสาหกรรมเป้าหมาย ผา่นแบบจ าลอง Dynamic 

Diamond Model ของ Michael E. Porter จากขอ้มลู

ปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ

1

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

3,678,000 1,838,700 1,838,700 49.99
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

    -ผลวเิคราะหปั์จจัยทัง้ทางตรงและทางออ้มทีม่ี

ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมโดยใชแ้บบจ าลอง Dynamic 

Diamond Model

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย • รวบรวมผลลัพธจ์ากขัน้ตอนกอ่นหนา้ 

เพือ่วเิคราะหปั์ญหาอปุสรรค และปัจจัยแหง่ความส าเร็จ 

ตลอดจนแนวปฏบิัตทิีด่ ี(Best Practice) ในการพัฒนา

ชิน้สว่นยานยนตเ์พือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve)

1

    -แนวทางในการพัฒนาอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตส์ู่

อตุสาหกรรมเป้าหมาย

แนวทาง

กจิกรรมยอ่ย • จัดการสนทนากลุม่ (Focus Group 

Discussion) และสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้กีย่วขอ้งใน

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย เพือ่

รว่มกนัวเิคราะหปั์ญหาอปุสรรคและปัจจัยแหง่

ความส าเร็จของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์อง

ประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาชิน้สว่นยานยนตเ์พือ่

เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

1

    -ขอ้มลูจากการจัดการสนทนากลุม่ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งใน

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทยและ

อตุสาหกรรมเป้าหมาย 100 ราย

ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั จัดท าแผนในการพัฒนาศักยภาพชิน้สว่น

ยานยนตทั์ง้มาตรการระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว

2

กจิกรรมยอ่ย • น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์รว่มกบั

ขอ้มลูจากการสนทนากลุม่ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรม

ชิน้สว่นยานยนตข์องประเทศไทย มาสงัเคราะหเ์พือ่

จัดท าแผนในการพัฒนาศักยภาพชิน้สว่นยานยนตข์อง

ประเทศไทยเพือ่เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลติในอตุสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve) ทัง้มาตรการระยะสัน้ ระยะกลาง 

และระยะยาว

อตุสาหกรรม

    -ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่พัฒนาแผนในการพัฒนา

อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนตส์ูอ่ตุสาหกรรม

เป้าหมายทัง้ 2 อตุสาหกรรม

2 0

1 0.5 50

1 0

1 1 100

3,678,000 1,838,700 1,838,700 49.99
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย • วเิคราะหแ์ละพรอ้มทัง้จัดประชมุหารอื

รว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ทย 

เพือ่ก าหนดบทบาทและแนวปฏบิัตสิ าหรับผูเ้กีย่วขอ้งใน

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตท์กุภาคสว่น ไดแ้ก ่

ผูป้ระกอบการ สมาคมวชิาชพี สถาบันการศกึษา และ

หน่วยงานภาครัฐ

1

    -การรับฟังความเห็นของผูป้ระกอบการและผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมชิน้สว่นและอตุสาหกรรม

เป้าหมาย

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย • จัดท าประชาพจิารณ์ 1

    -นน าเสนอผลการศกึษา ครัง้

1 0

1 0

3,678,000 1,838,700 1,838,700 49.99
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาและสง่เสรมินวตักรรมบรรจภัุณฑส์มัยใหมเ่พือ่ลด

การสญูเสยีสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาแนวทาง รวบรวมขอ้มลู วางแผน 

เตรยีมการด าเนนิงานตลอดโครงการ

1 เนือ่งจากโครงการนีใ้นสญัญาจา้งทีป่รกึษาจะเสร็จสิน้การ

ด าเนนิงานในวนัที ่22 ธันวาคม 2563 ฉะนัน้ยังมบีางกจิกรรมที่

การด าเนนิงานยังไมแ่ลว้เสร็จ ไดแ้ก่

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาแนวทาง รวบรวมขอ้มลู วางแผน 

เตรยีมการด าเนนิงานตลอดโครงการ

ขอ้มลู 1)การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการผลติ การตลาด เทคโนโลยี

และ แนวโนม้ความตอ้งการบรรจภัุณฑส์มัยใหมใ่นอนาคตส าหรับ

    -ขอ้มลู สนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู 3 กลุม่เป่้าหมาย 2) พัฒนาและ

สง่เสรมินวตักรรมบรรจภุ ัณฑ ์ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหาร

กจิกรรมหลกั ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูสถานภาพ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู

1 แปรรปู 3 กลุม่เป่้าหมาย 3) ยทุธศาสตรแ์ละจัดประชมุกลุม่ยอ่ย

เพือ่น าเสนอรา่งยทุธศาสตร ์4) สมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ล

การศกึษาฯ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูสถานภาพ

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ ์เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู

ขอ้มลู ปัญหา-อปุสรรค

    - - ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท าเกณฑแ์ละประชมุคัดเลอืกสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรปู เป้าหมาย 3 กลุม่

3

กจิกรรมยอ่ย จัดท าเกณฑแ์ละประชมุคัดเลอืกสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรปู เป้าหมาย 3 กลุม่

ผลติภัณฑ์

    -- เกณฑก์ารคัดเลอืกสนิคา้เป้าหมาย 3 กลุม่

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหศ์ักยภาพในการผลติ 

การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรมและแนวโนม้ความตอ้งการ

ใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปร

รปู 3 กลุม่เป้าหมาย

1

 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละ

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

3 3 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

4,150,000 3,320,000 3,320,000 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหศ์ักยภาพในการผลติ 

การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรมและแนวโนม้ความตอ้งการ

ใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหม ่ส าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปร

รปู 3 กลุม่เป้าหมาย

ขอ้มลู

    -ขอ้มลูวเิคราะหศ์ักยภาพในการผลติ

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการ

ผลติ การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรม และแนวโนม้ความ

ตอ้งการใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหมใ่นอนาคต ส าหรับสนิคา้

เกษตรและอาหารแปรรปู เปรยีบเทยีบกบับรรจภัุณฑใ์น

ปัจจบุัน 3 กลุม่เป้าหมาย

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการผลติ

 การตลาด เทคโนโลย ีนวตักรรม และแนวโนม้ความตอ้งการ

ใชบ้รรจภัุณฑส์มัยใหมใ่นอนาคตส าหรับสนิคา้เกษตรและ

อาหารแปรรปู เปรยีบเทยีบกบับรรจภัุณฑใ์นปัจจบุัน 3 

กลุม่เป้าหมาย

ขอ้มลู

    -วเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการผลติ

กจิกรรมหลกั ศกึษาการพัฒนาและสง่เสรมินวตักรรมบรรจุ

ภัณฑส์มัยใหมส่ าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู

เป้าหมาย 3 กลุม่เป้าหมาย

3

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาการพัฒนาและสง่เสรมินวตักรรมบรรจุ

ภัณฑส์มัยใหมส่ าหรับสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู 3 

กลุม่เป้าหมาย

ขอ้มลู

    -สง่เสรมิและการพัฒนาบรรจภัุณฑส์นิคา้ 3 กลุม่เป้าหมาย

กจิกรรมหลกั จัดท ารา่งยทุธศาสตรแ์ละจัดประชมุกลุม่ยอ่ย

เพือ่น าเสนอรา่งฯ และแนวทางการพัฒนายกระดับใหเ้ป็น

บรรจภัุณฑส์มัยใหม่

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารา่งยทุธศาสตรแ์ละจัดประชมุกลุม่ยอ่ย

เพือ่น าเสนอรา่งฯ และแนวทางการพัฒนายกระดับใหเ้ป็น

บรรจภัุณฑส์มัยใหม่

แผน

    -รา่งยทุธศาสตร ์พรอ้มแนวทางการพัฒนา

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ลการศกึษา ยทุธศาสตร์

 และแนวทางขับเคลือ่นเชงินโยบาย

1

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ลการศกึษา ยทุธศาสตร์

 และแนวทางขับเคลือ่นเชงินโยบาย

ครัง้

    -เผยแพรผ่ลการศกึษา

1 0.5 50

1 0

1 1 100

3 3 100

1 1 100

4,150,000 3,320,000 3,320,000 80
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 4.สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนการใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพของกระทรวงอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดท าดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing 

Managers Index : PMI)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ส ารวจและตดิตามขอ้มลูดัชนีผูจั้ดการ

ฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ของโรงงานอยา่งนอ้ย 400 ตัวอยา่ง

3200 อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการจัดสมัมนา

เรือ่ง “ขอ้มลูอตุสาหกรรม (Single Form) ทันสถานการณ์ 

และการประเมนิตนเอง (Self-Declaration) ใครใช ้ใครได”้

ภายใตโ้ครงการจัดท าดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing 

Managers Index : PMI)

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจและตดิตามขอ้มลูดัชนีผูจั้ดการ

ฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ของโรงงานอยา่งนอ้ย 400 ตัวอยา่ง

ชดุ จัดโดย ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

รว่มกบั คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย

วนัศกุรท์ี ่9 ตลุาคม 2563 เวลา 09.00-12.30 น. 

ณ หอ้งเรนโบวฮ์อลล ์ชัน้ 17 โรงแรมใบหยก สกาย โฮเทล 

กรงุเทพมหานคร

    -ส ารวจขอ้มลู
8 ปัญหา-อปุสรรค

ฉบบั

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลหาความสมัพันธร์ะหวา่ง

ดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) กบั ผลติภัณฑม์วลรวม

ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ภาคอตุสาหกรรม และดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) 

กบั ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรม (Manufacturing 

Production Index: MPI) หรอือืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เหมาะสมและเปรยีบเทยีบได ้

8 ขอ้เสนอแนะ6 6 100

2400 2400 100

    -รายงาน PMI 6 6 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

2,334,000 1,867,200 1,867,200 80

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลหาความสมัพันธร์ะหวา่ง

ดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) กบั ผลติภัณฑม์วลรวม

ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ภาคอตุสาหกรรม และดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) 

กบั ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรม (Manufacturing 

Production Index: MPI) หรอือืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เหมาะสมและเปรยีบเทยีบได ้

ครัง้

    -ประเมนิ

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลูระบบจัดเก็บขอ้มลู 

ประมวลผล และจัดท ารายงานดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้

 (PMI) (E-Report) ในระบบออนไลน์

8

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุฐานขอ้มลูระบบจัดเก็บขอ้มลู 

ประมวลผล และจัดท ารายงานดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้

 (PMI) (E-Report) ในระบบออนไลน์

ครัง้

    -ปรับปรงุฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการใหม้า

กรอกขอ้มลูดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

8

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการใหม้า

กรอกขอ้มลูดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

ครัง้

    -ประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั จัดประชมุ/สมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ล

การศกึษาและประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการในการ

กรอกขอ้มลูดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุ/สมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ล

การศกึษาและประชาสมัพันธผ์ูป้ระกอบการในการ

กรอกขอ้มลูดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ออนไลน์

ครัง้

    -สมัมนา

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้เสนอแนะเพือ่พัฒนาการ

จัดท าดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ใหส้มบรูณ์และ

มปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ตอ่ไป

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้เสนอแนะเพือ่พัฒนาการ

จัดท าดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ใหส้มบรูณ์และ

มปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ตอ่ไป

ครัง้

    -ขอ้เสนอแนะ

1 0

6 6 100

1 0

6 6 100

6 6 100

2,334,000 1,867,200 1,867,200 80

100



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัแผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการปฏริปูผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 

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

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการด าเนนิ

โครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. ประชาสมัพันธ ์เพือ่รับสมัครสถาน

ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ประชาสมัพันธ ์เพือ่รับสมัครสถาน

ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

งาน

    -จ านวนงาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั 3. การใหค้ าปรกึษาสถานประกอบการ เพือ่

พัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ

20

กจิกรรมยอ่ย 3.1 ก าหนดหลักเกณฑก์ารคัดเลอืก และ

พจิารณาคัดเลอืกสถานประกอบการทีม่คีวามเหมาะสม ใน

การพัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ หรอืผลติภัณฑ์

พลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้องทางชวีภาพ โดยค านงึถงึ

ศักยภาพและความพรอ้มของสถานประกอบการเป็นหลัก

สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

20 20 100

14 14 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

11,116,900 11,116,900 11,116,900 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ส ารวจและเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้ของ

สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ จ านวน 20 กจิการ 

เพือ่ประเมนิแนวทางการพัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

ชวีภาพทีเ่หมาะสม อาท ิการคัดเลอืกวตัถดุบิชวีภาพ 

กระบวนการผลติ และรปูแบบผลติภัณฑ ์โดยภายหลังเสร็จ

สิน้โครงการ จะตอ้งสามารถผลติผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

ชวีภาพ หรอืผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้องทาง

ชวีภาพ รายละ 1 ผลติภัณฑ์

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 3.3 ด าเนนิการออกแบบสามมติขิอง

ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก เพือ่วเิคราะหโ์ครงสรา้งทาง

วศิวกรรม

20

    -จ านวนแบบ 3 มติิ แบบ

กจิกรรมยอ่ย 3.4 ด าเนนิการจ าลองสภาวะการผลติของ

ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืกดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

เพือ่ประเมนิสภาวะทีเ่หมาะสมในการขึน้รปูผลติภัณฑท์ีใ่ช ้

วตัถดุบิชวีภาพ

20

    -จ านวนแบบจ าลองสภาวะการผลติ แบบ

กจิกรรมยอ่ย 3.5 ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิเทคนคิแก่

สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ เพือ่พัฒนา

กระบวนการผลติผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพทีเ่หมาะสมกบั

ศักยภาพและความพรอ้มของสถานประกอบการแตล่ะแหง่

60

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 3.6 ตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบคณุสมบัติ

ของผลติภัณฑช์วีภาพทีไ่ดรั้บการพัฒนาจากผูป้ระกอบการ

 ทีเ่ขา้รว่มโครงการ อาท ิคณุสมบัตเิชงิกล เชงิความรอ้น 

และเชงิกายภาพ จ านวน 20 รายการคณุสมบัต ิเพือ่ให ้

ผลติภัณฑท์ีพั่ฒนาขึน้มคีณุภาพและสามารถตอ่ยอดสูก่าร

ผลติเชงิพาณชิย์

20

    -จ านวนผลติภัณฑ์ ผลติภัณฑ์

กจิกรรมยอ่ย 3.7 ตดิตามและประเมนิผล เพือ่ตรวจสอบ

ประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ และ

ด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ขปัญหา พรอ้มทัง้วดัผลส าเร็จของ

โครงการ

20

    -จ านวน Man-Day Mandays 

20 20 100

60 60 100

20 20 100

20 20 100

20 20 100

20 20 100

11,116,900 11,116,900 11,116,900 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั 4. จัดท าหลักสตูรและอบรมใหค้วามรูแ้ก่

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติในอตุสาหกรรมพลาสตกิ

ชวีภาพ

300

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดท าหลักสตูรและอบรมใหค้วามรูแ้ก่

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติในอตุสาหกรรมพลาสตกิ

ชวีภาพ และอตุสาหกรรมเกีย่วเนื่องตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 250 ราย เกีย่วกบัการสรา้งมลูคา่เพิม่

จากวตัถดุบิและเทคโนโลยชีวีภาพ ตลอดจนทศิทางความ

ตอ้งการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และรปูแบบธรุกจิยคุใหม่

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมหลกั 5. สมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการยกระดับสู่

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

150

กจิกรรมยอ่ย 5.1 จัดงานสมัมนาในพืน้ทีส่ว่นกลาง 

(กรงุเทพมหานคร) จ านวน 1 ครัง้ และสว่นภมูภิาคทีม่ี

ศักยภาพ จ านวน 2 ครัง้ เชน่ ภาคเหนือตอนลา่ง ภาค

อสีานตอนกลาง ภาคอสีานตอนลา่ง ภาคใตฝ่ั้งอา่วไทย 

เป็นตน้ เพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพันธก์ารด าเนนิงาน

โครงการของภาครัฐในการสง่เสรมิและสนับสนุน

ผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดับสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนสรา้งการรับรูต้อ่

สาธารณชนเกีย่วกบัเศรษฐกจิฐานชวีภาพ ซึง่เป็นกลไก

ใหมใ่นการขับเคลือ่นเศรษฐกขิองประเทศ และแนวโนม้

ความตอ้งการใชผ้ลติภัณฑช์วีภาพ ทัง้ตลาดในประเทศ

และตลาดตา่งประเทศ

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมหลกั 6. จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงาน 

และขอ้เสนอแนะในการปฏริปูผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรม

พลาสตกิชวีภาพ

1

กจิกรรมยอ่ย 6.1 จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงาน 

และขอ้เสนอแนะในการปฏริปูผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรม

พลาสตกิชวีภาพ เพือ่เป็นแนวทางการด าเนนิงานส าหรับ

ภาครัฐตอ่ไป

งาน

    -จ านวนงาน

150 172 114.7

1 1 100

300 335 111.7

11,116,900 11,116,900 11,116,900 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถใน

การแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสง่เสรมิการเพิม่ผลติภาพการผลติ ดว้ยเทคโนโลยรีี

ไซเคลิ และการน ากากของเสยีอตุสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด
 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 : การจัดท ารายละเอยีด

โครงการและแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 การจัดท ารายละเอยีดโครงการและแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 : การก าหนดของเสยีเป้าหมาย 

(การคัดเลอืกของเสยีส าหรับการด าเนนิงานโครงการ)

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 การส ารวจ ศกึษา และจัดท าขอ้มลู

รายการของเสยีทีน่่าจะมศีักยภาพทีจ่ะน ากลับมาใชป้ระโยชน์

ใหม่

ชดุ

    -จ านวนชดุ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของของเสยีที่

น่าจะมศีักยภาพ

5

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 2.3 การพจิารณาก าหนดของเสยีเป้าหมาย 5

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 : การศกึษา และพัฒนา

เทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยีเป้าหมาย

3

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การส ารวจ ศกึษา และรวบรวมองค์

ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรไีซเคลิของเสยีเป้าหมาย

ประเภท/ชนดิ

    -จ านวนประเภท/ชนดิ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

3 3 100

5 5 100

5 5 100

14 14 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

9,326,500 9,326,500 9,326,500 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.2 การศกึษา ทดลอง และพัฒนา

เทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยีเป้าหมาย ในระดับ

หอ้งปฏบิัตกิาร (Lab Scale)

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.3 การวเิคราะหผ์ลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการ

ทดลองรไีซเคลิในระดับหอ้งปฏบิัตกิาร

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.4 การศกึษา ทดลอง และพัฒนา

เทคโนโลยรีไีซเคลิส าหรับของเสยีเป้าหมาย ในระดับ

โรงงานตน้แบบ (Pilot Scale)

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมยอ่ย 3.5 การวเิคราะหผ์ลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการ

ทดลองรไีซเคลิในระดับโรงงานตน้แบบ

3

    -จ านวนประเภท/ชนดิ ประเภท/ชนดิ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่4 : การก าหนดผูป้ระกอบการผู ้

รว่มโครงการ (คัดเลอืกโรงงานน ารอ่ง)

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประชาสมัพันธ ์และรับสมัคร

ผูป้ระกอบการผูร้ว่มโครงการ (จดหมายเชญิผูป้ระกอบการที่

เกีย่วขอ้ง และประชาสมัพันธบ์นเวปไซตข์องสถาบันฯ)

งาน

    -จ านวนงาน

กจิกรรมยอ่ย 4.2 การพจิารณาก าหนดผูป้ระกอบการผูร้ว่ม

โครงการ (คัดเลอืกโรงงานน ารอ่ง) (การแปรรปูของเสยีเป็น

สนิคา้ 5 ราย และการใชว้ตัถดุบิทดแทน 5 ราย)

10

    -จ านวนสถานประกอบการ ราย

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่5 : การปรับปรงุประสทิธภิาพและ

ผลติภาพการผลติของผูป้ระกอบการผูร้ว่มโครงการ (โรงงาน

น ารอ่ง)

5

กจิกรรมยอ่ย 5.1 การปรับปรงุประสทิธภิาพและผลติภาพ

การผลติของผูป้ระกอบการผูร้ว่มโครงการ โดยการแปรรปู

ของเสยีเป็นสนิคา้

ราย

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย 5.2 การปรับปรงุประสทิธภิาพและผลติภาพ

การผลติของผูป้ระกอบการผูร้ว่มโครงการ โดยการน า

วตัถดุบิทดแทนทีแ่ปรรปูมาจากของเสยีมาประยกุตใ์ช ้

ทดแทนวตัถดุบิปกติ

5

    -จ านวนสถานประกอบการ ราย

5 5 100

10 10 100

5 5 100

3 3 100

1 1 100

3 3 100

3 3 100

3 3 100

9,326,500 9,326,500 9,326,500 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่6 : การเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละ

ผลส าเร็จจากการด าเนนิงานโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 6.1 การจัดท าเอกสารเผยแพร ่(คูม่อืแนวทาง

การด าเนนิงาน) 1 ชดุ (500 เลม่)

ชดุ

    -จ านวนชดุ

กจิกรรมยอ่ย 6.2 การจัดสมัมนาเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละ

ผลส าเร็จจากการด าเนนิงาน (2 ครัง้ / 60 คน)

60

    -จ านวนคน คน

60 79 131.67

1 1 100

9,326,500 9,326,500 9,326,500 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาตน้แบบวสัดเุชงิเทคนคิเพือ่รองรับอตุสาหกรรม

การแพทยค์รบวงจร (New S-Curve)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผน

ก ากบัการด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่รายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั พัฒนาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ทีม่ศีักยภาพในการผลติ

9

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิและคัดเลอืกผูป้ระกอบการสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ทีม่ศีักยภาพเพือ่เขา้รว่มโครงการ

กจิการ

    -จ านวนสถานประกอบการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึและถา่ยทอด

องคค์วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

9

    -จ านวนสถานประกอบการ กจิการ

กจิกรรมหลกั การพัฒนาตน้แบบนวตักรรมวสัดเุชงิ

เทคนคิ/ตอ่ยอดการพัฒนาผลติภัณฑห์รอืวสัดเุชงิเทคนคิ

สูก่ารผลติผลติภัณฑเ์ชงิพาณชิย์

36

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ Mandays 

    -จ านวน Mandays

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์

ตน้แบบ

9

    -จ านวนผลติภัณฑต์น้แบบ ผลติภัณฑ์

9 13 144.44

177.78

9 13 144.44

36 53 147.22

แผน/ผล 12 เดอืน

8,970,000 8,970,000 8,970,000 100

10 14 140

9 16

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั การพัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ บคุลากรในอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละ

สาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

250

กจิกรรมยอ่ย อบรมถา่ยทอดองคค์วามรูบ้คุลากรใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอ บคุลากรในอตุสาหกรรมการแพทย ์

และสาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ราย

    -จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดนทิรรศการแสดงผลงานการพัฒนา

ผลติภัณฑท์างการแพทยใ์นพืน้ทีส่ว่นกลาง

2

กจิกรรมยอ่ย จัดนทิรรศการแสดงผลงาน ครัง้

    -จ านวนการจัดนทิรรศการแสดงผลงาน

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรส่รปุผลการด าเนนิ

โครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรส่รปุผลการด าเนนิ

โครงการ

ครัง้

    -จ านวนการจัดสมัมนา

กจิกรรมหลกั สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งกลุม่ผูป้ระกอบการ

ในอตุสาหกรรมการแพทย ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

3

กจิกรรมยอ่ย สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งกลุม่ผปูระกอบการ

ในอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ครัง้

    -จ านวนการประชมุ

3 3 100

2 2 100

1 1 100

250 267 106.8

8,970,000 8,970,000 8,970,000 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑเ์พือ่รองรับอตุสาหกรรม

อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ (Smart Electronics)
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การสมัมนาเปิดตัวโครงการแบบออนไลน์ 100

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาเปิดตัวโครงการฯ คน

    -จ านวนคน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธแ์ละรับสมัครผูป้ระกอบการ 1

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การรับสมัครและคัดเลอืกผูป้ระกอบการเขา้รว่ม

โครงการ

8

    -จ านวนราย ราย

กจิกรรมหลกั การออกแบบและพัฒนา IoT Module 1

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ Focus Group แบบออนไลน์ (VDO 

Conference)

ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประชมุ Focus Group 2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การด าเนนิออกแบบเชงิวศิวกรรมและทดสอบการ

ท างาน IoT Module

3

    -จ านวนโมดลู โมดลู

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

3 3 100

1 1 100

2 2 100

1 1 100

8 9 112.5

10 14 140

100 112 112

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

8,435,500 8,435,500 8,435,500 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั การปรับปรงุ พัฒนาตอ่ยอดระบบ Platform กลาง 3

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุ Software Application และ 

Algorithm ของ IoT Platform

ระบบ

    -จ านวนระบบ

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการท างานระหวา่ง IoT Module และ IoT 

Platform เพือ่ยนืยันความเขา้กนัไดก้อ่นท าการบรูณาการเขา้กบั

ผลติภัณฑ์

3

    -จ านวนระบบ ระบบ

กจิกรรมหลกั การพัฒนาตน้แบบผลติภัณฑ ์Smart Electronics 8

กจิกรรมยอ่ย การใหค้ าปรกึษาพัฒนาตน้แบบผลติภัณฑไ์ฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิส ์(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

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การอบรมบคุลากรนักออกแบบและพัฒนา

ผลติภัณฑ ์Smart Electronics

50

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั การอบรมยกระดับผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมใหม้คีวามรูก้ารออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ ์

Smart Electronics (4 รุน่ รุน่ละ 25 คน รุน่ละ 3 วนั รวม 100 คน)

4

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัคร ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย การอบรมยกระดับผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรม

ใหม้คีวามรูก้ารออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ ์Smart Electronics

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั การสมัมนาปิดตัวโครงการฯ 100

กจิกรรมยอ่ย การสมัมนาปิดตัวโครงการฯ คน

    -จ านวนคน

100 105 105

4 4 100

100 110 110

2 2 100

50 54 108

8 9 112.5

16 17 106.25

3 3 100

8 9 112.5

3 3 100

8,435,500 8,435,500 8,435,500 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

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 ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ เพือ่รับ

สมัครสถานประกอบการและผูส้นใจเขา้รว่มโครงการ

5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ เพือ่รับ

สมัครสถานประกอบการและผูส้นใจเขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ยกระดับความสามารถของสถาน

ประกอบการสูค่วามเป็น Smart Factory

20

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถานประกอบการ กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมยอ่ย สถานประกอบการทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจะ

ไดรั้บการประเมนิระดับการเป็น Smart Factory และ

ก าหนดเป้าหมายของระดับ Smart Factory ทีส่ถาน

ประกอบการมคีวามประสงค ์จะมุง่ไปสูร่ะดับทีต่อ้งการ

20

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงานรายกจิการ ระบุ

สภาพปัญหา และแนวทางแผนการใหค้ าปรกึษาแนะน า

เพือ่เสนอตอ่สถานประกอบการ (1 Man-Day ตอ่กจิการ)

20

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

20 20 100

20 20 100

20 20 100

10 14 140

5 5 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

7,701,500 7,701,500 7,701,500 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

    -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 คัดเลอืกสถานประกอบการเพือ่เป็น Demo 

line

3

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมยอ่ย เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ศกึษาเรยีนรูส้ถาน

ประกอบการทีเ่ป็น Demo line

1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 20

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบั Smart

 Factory และอตุสาหกรรม 4.0

3

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรงุหลักสตูร หลกัสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 80

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับบคุลากรใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกบั Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0

80

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 8

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั สรา้งทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาโรงงาน

อตุสาหกรรมใหเ้ป็น Smart Factory

1

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรงุหลักสตูร หลกัสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 30

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับทีป่รกึษาใหม้คีวามรู ้

ความเชีย่วชาญในการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ป็น 

Smart Factory

30

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 3

30 31 103.33

3 3 100

1 1 100

30 31 103.33

80 91 113.75

8 8 100

3 3 100

80 91 113.75

1 1 100

20 20 100

20 20 100

3 3 100

20 20 100

520 520 100

7,701,500 7,701,500 7,701,500 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบั

 Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0

120

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้รว่มการสมัมนา คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบั

 Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0 (3 ครัง้ ๆ ละ 40 

คน)

120

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 3

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมทอดความรูเ้กีย่วกบัการ

น าหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตมิาประยกุตใ์ชง้านและ

แสดงผลสมัฤทธิข์องโครงการ (Show Case)

100

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้รว่มการสมัมนา คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมทอดความรูเ้กีย่วกบัการ

น าหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตมิาประยกุตใ์ชง้านและ

แสดงผลสมัฤทธิข์องโครงการ (Show Case) (1 ครัง้ ๆ ละ

 100 คน)

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

100 104 104

1 1 100

3 3 100

100 110 110

120 161 134.17

120 161 134.17

3 3 100

7,701,500 7,701,500 7,701,500 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี :

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยน ามาตรฐาน ผลติ

ภาพและนวตักรรม เป็นเครือ่งมอืในการเพิม่ขดีความ สามารถนักรบ

อตุสาหกรรมพันธุใ์หม่

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั 10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธรั์บสมัครผูป้ระกอบการเป้าหมาย

 ทมีทีป่รกึษาเขา้พบผูบ้รหิารส ารวจสถานประกอบการ ประเมนิ

ศักยภาพจัดประเภทนักรบ วนิจิฉัยสภาพปัญหาและจดุออ่นที่

ควรพัฒนา และด าเนนิการประชมุสรปุผลการคัดเลอืกกจิการที่

ผา่นเกณฑแ์ละมคีวามพรอ้มเขา้รว่มกจิกรรม

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าใบประชาสมัพันธรั์บสมัครในรปูแบบ

อนิโฟกราฟิก

รายการ

    -จ านวนรายการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธรั์บสมัครออนไลน์ ผา่น Line

 ads และ Facebook

2

    -จ านวนสือ่ สือ่

กจิกรรมยอ่ย ส ารวจสถานประกอบการ โดยการพจิารณา

คณุสมบัตผิูส้มัครขัน้ตน้จากขอ้มลูใบสมัคร ขอ้มลูจากแบบ

ประเมนินักรบฯ ฐานขอ้มลูลกูคา้ของสถาบันอาหาร รวมทัง้

ขอ้มลูในเว็บไซตข์องสถานประกอบการทีส่มัครเขา้มาแตล่ะ

ราย แลว้จงึนัดหมายลงพืน้ทีส่ ารวจสถานประกอบการ

45

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ประชมุทมีทีป่รกึษาสรปุผลการคัดเลอืกสถาน

ประกอบการใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ

40

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

40 42 105

100

2 2 100

45 47 104.44

แผน/ผล 12 เดอืน

6,019,300 6,019,300 6,019,300 100

14 14 100

1 1

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั ประชมุก าหนดแนวทางยกระดับฯ และลงพืน้ที่

ใหค้ าปรกึษาเชงิลกึดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่

ยกระดับผลติภาพนวตักรรมอาหารทีส่อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุม่ผูป้ระกอบการเป้าหมาย จ านวน 40 ราย 

กจิการละ 88 ชั่วโมงท างาน (11 วนัท างาน)

440

กจิกรรมยอ่ย ลงพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษาเชงิลกึดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรมแกผู่ป้ระกอบการ จ านวน 40 กจิการ กจิการละ 

88 ชั่วโมงท างาน (11 วนัท างาน)

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั กจิการทีเ่ขา้รว่มโครงการตอ้งสง่ผูบ้รหิารหรอืผู ้

แทนทีม่บีทบาทตอ่การขับเคลือ่นธรุกจิเขา้รับการอบรม 1 

หลักสตูร จ านวน 5 วนั อยา่งนอ้ยกจิการละ 3 คน โดยการ

อบรมจะแบง่ออกเป็นรุน่ รุน่ละไมเ่กนิ 50 คน รวมทัง้หมด 120

 คน ซึง่แตล่ะคนจะตอ้งเขา้อบรมครบตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

และท าแบบประเมนิ กอ่น-หลังกรอบรม เพือ่วดัระดับความรู ้

120

กจิกรรมยอ่ย อบรมเชงิปฏบิัตกิารหลักสตูรนักรบ

อตุสาหกรรมอาหารแกผู่บ้รหิาร หรอืผูแ้ทนทีม่บีทบาทตอ่การ

ขับเคลือ่นธรุกจิของสถานประกอบการ

คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมหลกั จัดท าองคค์วามรูเ้พือ่การยกระดับผลติภาพ 

นวตักรรม เทคโนโลย ีเผยแพรผ่า่น Food Warrior 

Application ทีพั่ฒนาในปี 2562 พรอ้มน าขึน้เผยแพรใ่น 

application

8

กจิกรรมยอ่ย จัดท า Infographic ทีม่เีนื้อหาทีใ่หค้วามรูด้า้น

การยกระดับผลติภาพ นวตักรรม เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้

เผยแพรใ่น application

เรือ่ง

    -จ านวนเรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย จัดท า presentation ทีม่เีนื้อหาทีใ่หค้วามรู ้

ดา้นการยกระดับผลติภาพ นวตักรรม เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้

เผยแพรใ่น application

5

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย จัดท าวดิโิอคลปิ ทีม่เีนื้อหาทีใ่หค้วามรูด้า้นการ

ยกระดับผลติภาพ นวตักรรม เทคโนโลย ีพรอ้มน าขึน้เผยแพร่

ใน application

2

    -จ านวนเรือ่ง เรือ่ง

5 5 100

2 2 100

120 126 105

8 8 100

440 456 103.64

6,019,300 6,019,300 6,019,300 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม

อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่รายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการด าเนนิ

โครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ ทีเ่กีย่วเนื่อง

100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ ทีเ่กีย่วเนื่อง

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรม ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาดงูานในภาคอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อจัฉรยิะหรอืทีเ่กีย่วเนื่อง

2

    -จ านวนการศกึษาดงูาน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมบคุลากรกอ่นเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ ทีเ่กีย่วเนื่อง

100

    -จ านวนผูถ้กูตดิตามผลการเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิสแ์ละผลการประเมนิระดับผลติภาพแรงงานที่

เพิม่ข ึน้

คน

1

ครัง้

1

งาน

    -หาความตอ้งการในการฝึกอบรมจากกลุม่เป้าหมาย 1 1 100

    -ออกแบบหลกัสตูร 1 1 100

101

2 2 100

100 101 101

แผน/ผล 12 เดอืน

5,536,400 5,536,400 5,536,400 100

10 14 140

100 101

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

1

งาน

1

ครัง้

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิส์

1

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิส์

ครัง้

    -หาความตอ้งการในการฝึกอบรมจากกลุม่เป้าหมาย
1

งาน

1

งาน

1

ครัง้

100

คน

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับวทิยากร 4.0 100

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับวทิยากร 4.0 คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม
100

คน

1

ครัง้

1

งาน

1

งาน

1

ครัง้

กจิกรรมหลกั ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู 1

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู ครัง้

    -หาความตอ้งการในการฝึกอบรมจากกลุม่เป้าหมาย
1

งาน

1

งาน

    -ออกแบบหลกัสตูร 1 1 100

    -จัดท าแผนการอบรม 1 1 100

    -ประชาสมัพันธ์ 1 1 100

1 1 100

    -ออกแบบหลกัสตูร 1 1 100

    -จัดท าแผนการอบรม 1 1 100

    -จ านวนผูถ้กูตดิตามผลการขยายผลบรรยาย 100 105 105

    -หาความตอ้งการในการฝึกอบรมจากกลุม่เป้าหมาย 1 1 100

    -จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม 1000 1033 103.3

100 105 105

    -จัดท าแผนการอบรม 1 1 100

    -ประชาสมัพันธ์ 1 1 100

1 1 100

    -ออกแบบหลกัสตูร 1 1 100

    -จัดท าแผนการอบรม 1 1 100

    -ประชาสมัพันธ์ 1 1 100

5,536,400 5,536,400 5,536,400 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

1

ครัง้

100

คน

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิสแ์ละผลการประเมนิระดับผลติภาพแรงงาน

ทีเ่พิม่ข ึน้

100

    -จ านวนผูถ้กูตดิตามผลการเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิล็กทรอนกิสแ์ละผลการประเมนิระดับผลติภาพแรงงานที่

เพิม่ข ึน้

คน

100 107 107

    -ประชาสมัพันธ์ 1 1 100

    -จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม 100 107 107

5,536,400 5,536,400 5,536,400 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการการพัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นเพือ่

รองรับการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด

 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่รายละเอยีดโครงการ และแผนก ากบัการด าเนนิ

โครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั แตง่ตัง้คณะท างาน 3

กจิกรรมยอ่ย แตง่ตัง้คณะท างาน คณะ

    -จ านวนคณะท างาน ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท าหลักสตูร 5

กจิกรรมยอ่ย จัดท าหลักสตูรเกีย่วกบัยานยนตไ์ฟฟ้า หลกัสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร 5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์พือ่รับสมัคร ครัง้

    -จ านวนการประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม 260

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมหลักสตูรพลศาสตรแ์ละการออกแบบ

ยานยนต ์ไฟฟ้า

40

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรพลศาสตรแ์ละการออกแบบ

ยานยนต ์ไฟฟ้า

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้iรว่มการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมหลักสตูรระบบขับเคลือ่นส าหรับยาน

ยนตไ์ฟฟ้า

40 40 47 117.5

260 286 110

40 44 110

100

5 5 100

5 5 100

แผน/ผล 12 เดอืน

4,813,000 4,813,000 4,813,000 100

10 14 140

3 3

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรระบบขับเคลือ่นส าหรับยาน

ยนตไ์ฟฟ้า

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมระบบบรหิารจัดการแบตเตอรี่ 60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมระบบบรหิารจัดการแบตเตอรี่ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมการออกแบบสถานีประจไุฟฟ้าส าหรับ

ยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่ระบบไฟฟ้าก าลัง

60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมการออกแบบสถานีประจไุฟฟ้าส าหรับ

ยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่ระบบไฟฟ้าก าลัง

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดอบรมวสัดคุอมโพสติน ้าหนักเบาส าหรับยาน

ยนตส์มัยใหม่

60

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมวสัดคุอมโพสติน ้าหนักเบาส าหรับยาน

ยนตส์มัยใหม่

คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มการอบรม

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาหัวขอ้ทีเ่กีย่วกบัยานยนตส์มัยใหม่ 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาหัวขอ้ทีเ่กีย่วกบัยานยนตส์มัยใหม่ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนา

100 105 105

60 61 101.67

60 66 110

40 47 117.5

60 68 113.33

4,813,000 4,813,000 4,813,000 100
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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 ากบั

การด าเนนิโครงการ

กจิกรรมหลกั การศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการ

ในอตุสาหกรรมอากาศยานและชิน้สว่น

20 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย การศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการ

ในอตุสาหกรรมอากาศยานและชิน้สว่น

คน

    -จ านวนการศกึษาดงูาน

กจิกรรมหลกั การประเมนิศักยภาพผูป้ระกอบการ 20

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิศักยภาพผูป้ระกอบการ โรง

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั การใหค้ าปรกึษาแนะน าสถาน

ประกอบการในการยกระดับศักยภาพ

130

กจิกรรมยอ่ย การใหค้ าปรกึษาแนะน าสถาน

ประกอบการในการยกระดับศักยภาพ

Mandays 

    -จ านวน Mandays

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาเผยแพรอ่งคค์วามรู ้ 100

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพรอ่งคค์วามรู ้ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา

100 106 106

20 20 100

130 130 100

10 14 140

20 20 100

แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมยานยนตส์ูอ่ตุสาหกรรมอากาศยาน

4,767,300 4,767,300 4,767,300 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบักระบวนการผลติในสถานประกอบการเพือ่เขา้สู่

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพในยคุ 4.0 ดว้ยระบบ IoT (Internet 

of Things)

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด

 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั รับสมัครผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม

พลาสตกิชวีภาพ หรอือตุสาหกรรมพลาสตกิทีม่แีนวโนม้ การ

ปรับกระบวนการผลติสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ ทีม่ี

ความพรอ้มในการน าระบบ Internet of Things มาเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ และท าการคัดเลอืกผูป้ระกอบการ

พลาสตกิเพือ่เขา้รว่มโครงการ จ านวน 12 กจิการ

12

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม

พลาสตกิชวีภาพ หรอือตุสาหกรรมพลาสตกิทีม่แีนวโนม้ การ

ปรับกระบวนการผลติสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ ทีม่ี

ความพรอ้มในการน าระบบ Internet of Things มาเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ และท าการคัดเลอืกผูป้ระกอบการ

พลาสตกิเพือ่เขา้รว่มโครงการ จ านวน 12 กจิการ

กจิการ

    -จ านวนกจิการ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ศกึษา เก็บรวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูของ

สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ เพือ่คัดเลอืก

กระบวนการ/เครือ่งจักรทีจ่ะด าเนนิการประยกุตใ์ชร้ะบบ 

Internet of Things ของแตล่ะสถานประกอบการ

12

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

12 12 100

10 14 140

12 12 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

4,650,000 4,650,000 4,650,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา เก็บรวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูของ

สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ เพือ่คัดเลอืก

กระบวนการ/เครือ่งจักรทีจ่ะด าเนนิการประยกุตใ์ชร้ะบบ 

Internet of Things ของแตล่ะสถานประกอบการ

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั วเิคราะหข์อ้มลูทีม่ผีลตอ่กระบวนการผลติของ

เครือ่งจักร เพือ่ก าหนดต าแหน่งและปรมิาณของอปุกรณ์

ส าหรับระบบ Internet of Things และอปุกรณ์สนับสนุนระบบ

 Internet of Things ของแตล่ะสถานประกอบการ

12

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหข์อ้มลูทีม่ผีลตอ่กระบวนการผลติของ

เครือ่งจักร เพือ่ก าหนดต าแหน่งและปรมิาณของอปุกรณ์

ส าหรับระบบ Internet of Things และอปุกรณ์สนับสนุนระบบ

 Internet of Things ของแตล่ะสถานประกอบการ

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาชดุอปุกรณ์/

เซน็เซอรใ์นการรับสง่/ควบคมุของระบบ Internet of Things

 และอปุกรณ์สนับสนุนตา่ง ๆ ใหส้ามารถท างานเชือ่มโยงกนั

ได ้เพือ่ใหส้ถานประกอบการสามารถควบคมุการผลติผา่น

ระบบ online ได ้(อปุกรณ์เซน็เซอรแ์ละอปุกรณ์สนับสนุน

ตา่ง ๆ 1 ชดุตอ่กจิการ)

12

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาชดุอปุกรณ์/

เซน็เซอรใ์นการรับสง่/ควบคมุของระบบ Internet of Things

 และอปุกรณ์สนับสนุนตา่ง ๆ ใหส้ามารถท างานเชือ่มโยงกนั

ได ้เพือ่ใหส้ถานประกอบการสามารถควบคมุการผลติผา่น

ระบบ online ได ้(อปุกรณ์เซน็เซอรแ์ละอปุกรณ์สนับสนุน

ตา่ง ๆ 1 ชดุตอ่กจิการ)

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาชดุอปุกรณ์

ส าหรับระบบ Internet of Things และ Wireless Sensor 

Network กบัเครือ่งจักรทีค่ัดเลอืกไวใ้นแตล่ะสถาน

ประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ (อปุกรณ์ wireless 1 ชดุตอ่

กจิการ)

12

12 12 100

12 12 100

12 12 100

12 12 100

4,650,000 4,650,000 4,650,000 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการออกแบบและพัฒนาชดุอปุกรณ์

ส าหรับระบบ Internet of Things และ Wireless Sensor 

Network กบัเครือ่งจักรทีค่ัดเลอืกไวใ้นแตล่ะสถาน

ประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ (อปุกรณ์ wireless 1 ชดุตอ่

กจิการ)

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการเชือ่มโยงระบบ Internet of 

Things กบัอปุกรณ์และเครือ่งจักร

12

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการเชือ่มโยงระบบ Internet of Things

 กบัอปุกรณ์และเครือ่งจักร

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั วเิคราะหห์าคา่คอนดชิันทีเ่หมาะสมส าหรับ

ระบบ Internet of Things ในการท างานรว่มกบัเครือ่งจักร 

เพือ่ใหส้ามารถควบคมุการท างานใหม้คีวามถกูตอ้งและ

เหมาะสมกบักระบวนการผลติของสถานประกอบการ ทีเ่ขา้

รว่มโครงการ และทดสอบและเก็บขอ้มลูการด าเนนิงานของ

ระบบ Internet of Things ในการท างานรว่มกบัเครือ่งจักร 

เพือ่ใชใ้นการปรับตัง้คา่ใหม้คีวามเหมาะสม

12

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหห์าคา่คอนดชิันทีเ่หมาะสมส าหรับ

ระบบ Internet of Things ในการท างานรว่มกบัเครือ่งจักร 

เพือ่ใหส้ามารถควบคมุการท างานใหม้คีวามถกูตอ้งและ

เหมาะสมกบักระบวนการผลติของสถานประกอบการ ทีเ่ขา้

รว่มโครงการ และทดสอบและเก็บขอ้มลูการด าเนนิงานของ

ระบบ Internet of Things ในการท างานรว่มกบัเครือ่งจักร 

เพือ่ใชใ้นการปรับตัง้คา่ใหม้คีวามเหมาะสม

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั ปรับตัง้คา่คอนดชิันของระบบ Internet of 

Things ใหเ้หมาะสมหลังจากการทดสอบแลว้ พรอ้มทัง้ท า

การทดสอบและเก็บขอ้มลูซ ้า เพือ่ใหร้ะบบ Internet of 

Things สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

12

กจิกรรมยอ่ย ปรับตัง้คา่คอนดชิันของระบบ Internet of 

Things ใหเ้หมาะสมหลังจากการทดสอบแลว้ พรอ้มทัง้ท า

การทดสอบและเก็บขอ้มลูซ ้า เพือ่ใหร้ะบบ Internet of 

Things สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

กจิการ

    -จ านวน Man-Day

12 12 100

12 12 100

12 12 100

12 12 100

4,650,000 4,650,000 4,650,000 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั ถา่ยทอดความรู ้สอนการใชง้านระบบ 

Internet of Things ใหแ้กบ่คุลากรของสถานประกอบการ 

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ตอ่กจิการ

12

กจิกรรมยอ่ย ถา่ยทอดความรู ้สอนการใชง้านระบบ 

Internet of Things ใหแ้กบ่คุลากรของสถานประกอบการ 

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ตอ่กจิการ

กจิการ

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมหลกั เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่

ประเมนิผลประสทิธภิาพของสถานประกอบการทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปหลังจากการประยกุตใ์ชร้ะบบ Internet of Things

12

กจิกรรมยอ่ย เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่

ประเมนิผลประสทิธภิาพของสถานประกอบการทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปหลังจากการประยกุตใ์ชร้ะบบ Internet of Things

กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมหลกั จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงาน และ

ขอ้เสนอแนะในการยกระดับกระบวนการผลติในสถาน

ประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพในยคุ 4.0 ดว้ย

ระบบ Internet of Things

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงาน และ

ขอ้เสนอแนะในการยกระดับกระบวนการผลติในสถาน

ประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพในยคุ 4.0 ดว้ย

ระบบ Internet of Things

งาน

    -จ านวนงาน

12 12 100

1 1 100

12 12 100

4,650,000 4,650,000 4,650,000 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยการสรา้งนวตักรรม

อยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากลและพัฒนาเครอืขา่ยนวตักรรม

ภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการด าเนนิ

โครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. จัดท าเอกสารและสือ่ประชาสมัพันธ ์และ

ประชาสมัพันธแ์ละรับสมัคร คัดเลอืกสถานประกอบการ และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเขา้รว่มกจิกรรมโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 จัดท าเอกสารและสือ่ประชาสมัพันธ ์และ

ประชาสมัพันธ์

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 รับสมัครคัดเลอืกสถานประกอบการ และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเขา้รว่มกจิกรรมโครงการ

15

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั 3. จัดฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การสรา้งนวตักรรม

อยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล ใหแ้กบ่คุลากรของสถาน

ประกอบการ 15 แหง่

1

กจิกรรมยอ่ย 3.1 ศกึษาทบทวน และจัดท าหลักสตูรฝึกอบรม

เชงิปฏบิัตกิารการสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทาง

สากล

หลกัสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้

ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

15 15 100

1 1 100

14 14 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

2,151,300 2,151,300 2,151,300 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการสรา้งนวตักรรม

อยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล ใหแ้กบ่คุลากรของสถาน

ประกอบการ แหง่ละ 2 วนั (จ านวนรวม 60 คน)

15

    -จ านวนสถานประกอบการ สถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั 4. ทวนสอบ (Verify) การสรา้งนวตักรรมอยา่ง

เป็นระบบตามแนวทางสากล ใหแ้กส่ถานประกอบการ จ านวน 15

 แหง่ แหง่ละ 2 ครัง้

15

กจิกรรมยอ่ย 4.1 ทวนสอบ ครัง้ที ่1 จ านวน 1 MD/แหง่ Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมยอ่ย 4.2 ทวนสอบ ครัง้ที ่2 จ านวน 2 MD/แหง่ 30

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั 5. สนับสนุน/ขยายเครอืขา่ยภาคอตุสาหกรรมฯ 

และการประสานความรว่มมอื เพือ่การพัฒนาตอ่ยอดในเชงิ

พาณชิย์

2

กจิกรรมยอ่ย 5.1 สนับสนุน/ขยายเครอืขา่ยภาคอตุสาหกรรม

ใหม้คีวามเขม้แข็งและมบีทบาท/มสีว่นรว่มในการก าหนด

ทศิทาง/ชีน้ าความตอ้งการดา้นนวตักรรม ไปสูห่น่วยงานที่

เกีย่วขอ้งหรอืการผลติเชงิพาณชิย์

ครัง้

    -จ านวนครัง้

กจิกรรมยอ่ย 5.2 เชือ่มโยงและประสานความรว่มมอืระหวา่ง

ผูป้ระกอบการ/นักวจัิย/หน่วยงานสนับสนุนงานวจัิย ในการ

จัดท ากรอบแนวคดิเบือ้งตน้โครงการน ารอ่งนวตักรรมทีน่ าไปสู่

เชงิพาณชิย ์หรอืเสนอของบประมาณสนับสนุนจากแหลง่ทนุ

1

    -จ านวนโครงการ/แนวคดิ โครงการ/แนวคดิ

กจิกรรมหลกั 6. ตดิตามผลสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่ม

โครงการปี 2562

30

กจิกรรมยอ่ย 6.1 ตดิตามผลสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่ม

โครงการปี 2562

สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

1 1 100

30 30 100

30 30 100

2 2 100

15 15 100

15 15 100

2,151,300 2,151,300 2,151,300 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเตรยีมความพรอ้มอตุสาหกรรมอาหารสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ดว้ย

การเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานในกระบวนการผลติ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย 1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั

การด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการด าเนนิโครงการ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2.ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครเขา้รว่มโครงการ 1

กจิกรรมยอ่ย 2.1 ออกแบบ Banner ประชาสมัพันธโ์ครงการ ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ออนไลน์ Facebook 

ในรปูแบบอตัโนมัต ิโดยก าหนดกลุม่เป้าหมาย และชว่งเวลาที่

กลุม่เป้าหมายเขา้ใชง้านสือ่ออนไลน์ (มคีา่ใชจ้า่ยเป็นรายวนั)

20

    -จ านวนวนั วนั

กจิกรรมยอ่ย 2.3 จัดสมัมนาใหค้วามรูเ้บือ้งตน้หัวขอ้การเปลีย่น

ผา่นสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ประชาสมัพันธโ์ครงการ และรับสมัครแก่

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีส่นใจ รวม 100 คน

100

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั 3. รับสมัครและคัดเลอืกโรงงานทีม่คีวามพรอ้มใน

การเขา้รว่มกจิกรรมการใหค้ าปรกึษาเพือ่ปรับตัวสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

2

กจิกรรมยอ่ย 3.1 รับสมัครผูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการผา่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ผา่นสือ่ออนไลน์ และการจัดสมัมนา

ชอ่งทาง

    -จ านวนชอ่งทาง

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

4,195,000 4,195,000 4,195,000 100

14 14 100

1 4 400

20 26 130

100 117 117

2 2 100

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู 

ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 3.2 ก าหนดเกณฑแ์ละวธิกีารการคัดเลอืกโรงงาน

เขา้รว่มโครงการเพือ่ใหค้ าปรกึษาเชงิลกึและจัดท าแผนแนวทาง

ปรับตัวสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

1

    -จ านวนงาน งาน

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดประชมุเพือ่คัดเลอืกโรงงานเขา้รว่ม

โครงการ พรอ้มสรปุผลการคัดเลอืก 35 กจิการ

2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.4 จัดท ารายงานสรปุผลการคัดเลอืกโรงงาน 

จ านวน 35 กจิการ

5

    -จ านวนชดุ ชดุ

กจิกรรมหลกั 4. จัดท าหลักสตูรและฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพือ่

เพิม่ความรูแ้ละทักษะใหแ้กบ่คุลากรของโรงงานทีไ่ดรั้บการ

คัดเลอืกเขา้รว่มโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดท าหลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

ระยะเวลา 2 วนั

หลกัสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย 4.2 ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพือ่เพิม่ความรูแ้ละ

ทักษะใหแ้กบ่คุลากร รวม 200 คน

200

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย 4.3 ประเมนิผลการฝึกอบรม ดว้ยการวดัผล 

Pre-Test/ Post-Test โดยตอ้งผา่นการวดัผลดว้ยคะแนนอยา่ง

นอ้ย รอ้ยละ 80

200

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย 4.4 สรปุผลการฝึกอบรม 1

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั 5. กจิกรรมใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ 35

กจิกรรมยอ่ย 5.1 ด าเนนิการส ารวจ สมัภาษณ์คณะผูบ้รหิาร 

ศกึษาระบบการบรหิารการผลติ และสภาพการท างาน เพือ่ทราบ

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ (First Visit) จ านวน 35 กจิการ กจิการละ 1 MD

Mandays 

    -จ านวน Man-Day

กจิกรรมยอ่ย 5.2 ด าเนนิการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารการ

ผลติ จ านวน 35 กจิการ กจิการละ 5 MD

175

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั 6. จัดท าแผนแนวทางปรับตัวสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 

(Transformation Roadmap to Industry 4.0)

35

4,195,000 4,195,000 4,195,000 100

1 1 100

2 5 250

5 5 100

1 1 100

1 1 100

200 221 110.5

35 38 108.57

35 38 108.57

175 190 108.57

200 221 110.5
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 6.1 จัดท าแผนแนวทางปรับตัวสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

 รายกจิการ (Transformation Roadmap to Industry 4.0)

สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมหลกั 7. ตดิตามประเมนิผลและจัดท ารายงาน 35

กจิกรรมยอ่ย 7.1 ตดิตามประเมนิผลและจัดท ารายงาน สถานประกอบการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

4,195,000 4,195,000 4,195,000 100

35 38 108.57

35 38 108.57
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อ ือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมกระบวนการผลติอัจฉรยิะ สาขาอตุสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉรยิะ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั 10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบั เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครสถานประกอบการ

เขา้รว่มโครงการ

1

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธ ์และรับสมัครสถานประกอบการ

เขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่1 พัฒนาบคุลากรดา้นการออกแบบ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม มาตรฐานกระบวนการผลติ

และผลติภัณฑท์ีอ่จัฉรยิะในอตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

120

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกบคุลากรเขา้รว่มอบรม คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการฝึกอบรมตามหลักสตูร ทดสอบ/

วดัผล/ประเมนิผล แกบ่คุลากรทีรั่บการฝึกอบรม จ านวน 120 คน

120

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่2 พัฒนาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ขัน้สงูในกระบวนการผลติ ดา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

10 10 10 100

120 145 120.83

120 137 114.17

14 14 100

1 1 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

4,171,900 4,171,900 4,171,900 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถานประกอบการทีม่คีวาม

พรอ้มในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมกระบวนการ

ผลติอจัฉรยิะ

กจิการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการและสภาพ

ของสถานประกอบการ (First Visit) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 

Man-day (6 Man-Hour)/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ ณ สถานประกอบการ

 ตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไวแ้กท่างสถานประกอบการ จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 13 Man-day (78 Man-Hour )/กจิการ

130

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิการออกแบบและเชือ่มโยงระบบให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ (Pre-Audit) 

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

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิพัฒนามาตรฐานการผลติ

หรอืผลติภัณฑ ์ในอตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

10

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถานประกอบการทีค่วาม

พรอ้มในการพัฒนา เชน่ ดา้นมาตรฐานการผลติ ดา้นมาตรฐาน

ผลติภัณฑ ์เป็นตน้

กจิการ

    -จ านวนสถานประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการและสภาพ

ของสถานประกอบการ (First Visit) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 

Man-day (6 Man-Hour)/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึ ณ สถานประกอบการ

 ตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไว ้แกท่างสถานประกอบการ จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 8 Man-day (48 Man-Hour )/กจิการ

80

    -จ านวน Man-Day Mandays 

80 80 100

10 10 100

10 10 100

130 130 100

10 10 100

10 10 100

10 10 100

4,171,900 4,171,900 4,171,900 100
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ทดลองตรวจประเมนิและขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรงุแกไ้ข ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 

(Pre-Audit) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 Man-day/กจิการ

10

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมหลกั สมัมนาเผยแพรโ่ครงการฯ และสรปุผลการ

ด าเนนิงาน

100

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเผยแพรโ่ครงการฯ และสรปุผลการ

ด าเนนิงาน

คน

    -จ านวนคน

100 120 120

10 10 100

4,171,900 4,171,900 4,171,900 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพการผลติอตุสาหกรรมเป้าหมายดว้ยเทคนคิ

การออกแบบทางวศิวกรรม เพือ่ควบคมุคณุภาพการผลติชิน้สว่น
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดท ารายละเอยีดโครงการและแผนก ากบัการ

ด าเนนิโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่เผยแพรโ่ครงการไปยัง

กลุม่เป้าหมาย

5

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ เพือ่รับสมัคร

สถานประกอบการและผูส้นใจเขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบั เทคนคิการ

ควบคมุความคลาดเคลือ่นของรปูรา่งและขนาด

1

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรงุหลักสตูร หลกัสตูร

    -จ านวนหลักสตูร

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 60

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับบคุลากรใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกบั GD&T

60

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรม 5

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ตรวจตดิตามการน าความรูไ้ปใชใ้นงานจรงิ 60

    -จ านวนคน คน

 2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ การบรหิารจดัการ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

60 81 135

60 81 135

5 5 100

1 1 100

60 81 135

10 14 140

5 5 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

3,201,000 3,201,000 3,201,000 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 5

    -จ านวนครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั พัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมใหส้ามารถเพิม่

ผลติภาพการผลติดว้ยเทคนคิการควบคมุความคลาดเคลือ่น

ของรปูรา่งและขนาด

12

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถานประกอบการ กจิการ

    -จ านวนกจิการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงานรายกจิการ ระบสุภาพ

ปัญหา และแนวทางแผนการใหค้ าปรกึษาแนะน าเพือ่เสนอตอ่

สถานประกอบการ (1 Man-Day ตอ่กจิการ)

12

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึพรอ้มพัฒนาสถาน

ประกอบการเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติดว้ยเทคนคิ GD&T (9 

Man-Day ตอ่กจิการ)

108

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล (1 Man-Day ตอ่กจิการ) 12

    -จ านวน Man-Day Mandays 

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 12

    -จ านวนกจิการ กจิการ

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอดความรู ้เทคนคิการ

ควบคมุความคลาดเคลือ่นของรปูรา่งและขนาด

80

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครผูส้นใจเขา้รว่มการสมัมนา คน

    -จ านวนคน

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากจิกรรมถา่ยทอดความรู ้เทคนคิ 

GD&T (2 ครัง้ ๆ ละ 40 คน)

80

    -จ านวนคน คน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 2

    -จ านวนครัง้ ครัง้

80 84 105

2 2 100

12 12 100

80 84 105

108 108 100

12 12 100

12 12 100

12 12 100

5 5 100

3,201,000 3,201,000 3,201,000 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ

 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่เพือ่

ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการน าเขา้ขอ้มลูตาม

แบบฟอรม์ Single Form ทัง้แบบรายเดอืนและรายปี

ส าหรับผูป้ระกอบการ และบคุลากรใน อก. ใหอ้ยูใ่น

รปูแบบของการใชง้านทีง่า่ย และสะดวกมากยิง่ข ึน้

1  - การจัดอบรมครัง้ที ่2 จะด าเนนิการในวนัที ่15 ตลุาคม 2563  ครัง้ที ่3 -

 5 จะด าเนนิการในชว่ง ตลุาคม - พฤศจกิายน 2563

- การจัดสมัมนาจะด าเนนิการใชว่ง พฤศจกิายน - ธันวาคม 2563

- อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายงาน Digital Report

- อยูร่ะหวา่งการทดสอบการเชือ่มโยงระบบสทิธปิระโยชนก์ับธนาคาร
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. เพือ่รับสง่

ขอ้มลูระหวา่งกนัใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

1 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั 

i-Industry

ระบบ

    -ระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั i-Industry

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั

หน่วยงานภายใน อก. เชน่ กรอ.

1

    -ระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานใน อก. ที่

เกีย่วขอ้ง

ระบบ

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการวเิคราะหป์ระมวลผล

ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบรายงานอเิล็กทรอนกิส ์(Digital 

Report)

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาการจัดท ารายงานสถานการณ์

การผลติภาคอตุสาหกรรม

งาน

1 0

1 1.5 150

1 1.2 120

1 2 200

1 1.8 180

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

11,230,000 7,861,000 7,861,000 70

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

    -รปูแบบรายงานสถานการณ์การผลติ

ภาคอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสม

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการจัดท ารายงานสถาน

การก์ารผลติภาคอตุสาหกรรมในรปูแบบ Digital Report

1

    -ระบบการจัดท ารายงานในรปูแบบ Digital Report ระบบ

กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบเชือ่มโยงการใหส้ทิธิ

ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการที่

เขา้รว่มใหข้อ้มลูตามแบบ Single Form อยา่งตอ่เนื่อง

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบการรับ-สง่ขอ้มลูใหก้บั 

EXIM Bank และ SMEs Bank

ระบบ

    -ระบบการับ-สง่ขอ้มลูกบั EXIM Bank และ SMEs 

Bank

กจิกรรมหลกั พัฒนาเจา้หนา้ทีส่ านักงานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรมและหน่วยงานภายใน อก. ใหม้คีวามรู ้

ทักษะดา้นการใชร้ะบบ Big Data

5

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมใหเ้จา้หนา้ที ่สศอ. ระดับ

ผูด้แูลระบบ

ครัง้

    -จัดอบรมใหเ้จา้หนา้ที ่สศอ. ระดับผูด้แูลระบบ

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมเจา้หนา้ที ่สศอ. ระดับ

ผูใ้ชง้านท่ัวไป

1

    -จัดอบรมเจา้หนา้ที ่สศอ. ระดับผูใ้ชง้านท่ัวไป ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาชีแ้จงและเผยแพร่

ประชาสมัพันธง์านภายใตโ้ครงการใหเ้ป็นทีรู่จั้ก เพือ่ให ้

เกดิประโยชน์สงูสดุแกก่ลุม่เป้าหมายและผูส้นใจ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาใน กทม. ครัง้

    -จัดสมัมนาใน กทม.

1 0

1 0

1 0.3 30

5 1 20

1 0

1 0

11,230,000 7,861,000 7,861,000 70
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานภายใตแ้ผนบรูณาการ

พัฒนาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท า/ทบทวนตัวชีว้ดัในระดับตา่งๆ และการ

ประเมนิผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนงาน

บรูณาการฯ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท า/ทบทวนตัวชีว้ดัในระดับตา่งๆ และการ

ประเมนิผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนงาน

บรูณาการฯ

รายงาน

    -รายงานการจัดท า/ทบทวนตัวชีว้ดัในระดับตา่งๆ และการ

ประเมนิผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนงาน

บรูณาการฯ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การพัฒนา/ปรับปรงุ ระบบ/ฐานขอ้มลูสารสนเทศ

ในการก ากบัตดิตาม รายงานผล และประเมนิผลการด าเนนิงาน/

โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

1

กจิกรรมยอ่ย การพัฒนา/ปรับปรงุ ระบบ/ฐานขอ้มลูสารสนเทศ

ในการก ากบัตดิตาม รายงานผล และประเมนิผลการด าเนนิงาน/

โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

ระบบ

    -ระบบ/ฐานขอ้มลูสารสนเทศในการก ากบัตดิตาม รายงานผล 

และประเมนิผลการด าเนนิงาน/โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณา

การฯ ไดรั้บการพัฒนา/ปรับปรงุ

กจิกรรมหลกั ตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ สศอ. ภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 เป็นรายเดอืน และ รายไตรมาส

5

สบืเนอืงมาจากการอนุมัตงิบประมาณ ในปีงบประมาณ

 พ 2563 ลา่ชา้กวา่ปกต ิท าใหโ้ครงการตอ้งท า

สญัญาจา้งทีม่รีะยะเวลาการด าเนนิงานขา้ม

ปีงบประมาณ ท าใหป้ระสบปัญหาการรายงานผลการ

ด าเนนิงานในสว่นทีข่า้มปีงบประมาณซึง่ไมส่ามารถ

รายงานผลในระบบได ้เนือ่งจากตวัระบบตติตาม

ยังคงอา้งองิปีงบประมาณตามปกต ิท าใหไ้มม่พีืน้ที่

ในการรายงานผลขา้มปีงบประมาณ

ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัของโครงการคาดวา่จะ

แลว้เสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2563 ตามสญัญาจา้ง 

และคาดวา่จะเบกิจา่ยงบประมาณในงวดสดุทา้ยไดใ้น

เดอืน ธ.ค. 63

5 2 40

แผน/ผล 12 เดอืน

7,141,400 5,520,000 5,520,000 77.3

1 1 100

1 0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ สศอ. ภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 เป็นรายเดอืน และ รายไตรมาส

ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ

    -รายงานตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ สศอ. ภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 รายเดอืน
2

ขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ หน่วยงานอืน่ 

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 เป็นรายไตรมาส

2

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ หน่วยงานอืน่ 

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 เป็นรายไตรมาส

ขอ้มลู

    -รายงานตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ หน่วยงานอืน่ 

ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ปี 2563 รายไตรมาส

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลส าเร็จของโครงการ ในชว่งปี พ.ศ. 

2563 ในมติติา่งๆ ทัง้รายโครงการ รายหน่วยงานรับผดิชอบ 

ตลอดจนการประเมนิความส าเร็จของแผนงานบรูณาการฯ ใน

ภาพรวม

1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลส าเร็จของโครงการ ในชว่งปี พ.ศ. 

2563 ในมติติา่งๆ ทัง้รายโครงการ รายหน่วยงานรับผดิชอบ 

ตลอดจนการประเมนิความส าเร็จของแผนงานบรูณาการฯ ใน

ภาพรวม

รายงาน

    -รายงานการประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิงานภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี พ.ศ.2563 รายปี

กจิกรรมหลกั จัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพเชือ่มโยง

แผนงานบรูณาการฯ ในชว่งปี พ.ศ. 2565-2566

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพเชือ่มโยง

แผนงานบรูณาการฯ ในชว่งปี พ.ศ. 2565-2566

รายงาน

    -กรอบแนวทางและแผนภาพเชือ่มโยงแผนงานบรูณาการฯ ปี 

2565-2566

กจิกรรมหลกั จัดท าแนวทาง (Guideline) และระเบยีบวธิกีาร 

(Procedure) ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิโครงการตาม

แผนปฏบิัตกิารภายใตแ้ผนงานบรูณาการ

100

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทาง (Guideline) และระเบยีบวธิกีาร 

(Procedure) ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิโครงการตาม

แผนปฏบิัตกิารภายใตแ้ผนงานบรูณาการ

ฉบบั

1 0

100 0

2 1 50

1 0

5 2 40

    -รายงานตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ สศอ. ภายใตแ้ผนงาน

บรูณาการฯ ปี 2563 เป็นรายไตรมาส

2 1 50

7,141,400 5,520,000 5,520,000 77.3
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

    -คูม่อืแนวทาง (Guideline) และระเบยีบวธิกีารการ 

(Procedure) ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนงาน/

โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

กจิกรรมหลกั จัดการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร และการฝึกอบรม

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งภายใตแ้ผนงานบรูณาการพัฒนา

อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

80

กจิกรรมยอ่ย ประชมุชีแ้จงโครงการ คน

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ

กจิกรรมยอ่ย ประชมุชีแ้จงระบบตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิงาน ปี 2563

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย ประชมุตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานปี 

2563

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมความรูด้า้นการวเิคราะห ์ก ากบั ตดิตาม 

และประเมนิผลการด าเนนิโครงการ

30

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม คน

กจิกรรมยอ่ย ประชมุเผยแพรผ่ลการด าเนนิโครงการ 80

    -จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ คน

80 0

30 46 153.3

30 56 186.7

80 87 108.8

30 40 133.3

100 0

7,141,400 5,520,000 5,520,000 77.3
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาแนวทางการยกระดบัผลติภาพและสรา้งมลูคา่ 

(Value creation) ของภาคเศรษฐกจิไทย ดว้ยหุน่ยนต ์ระบบ

อัตโนมัต ิและดจิทัิล

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ก าหนดแนวคดิในการศกึษา แผนการ

ด าเนนิงานโครงการ และทบทวนวรรณกรรมปรทัิศน์และ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

1 การด าเนนิกจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป

1. ปรับขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั

1) ศกึษาโอกาสทางการตลาดและความพรอ้มของ

กจิกรรมยอ่ย ก าหนดแนวคดิในการศกึษา แผนการ

ด าเนนิงานโครงการ และทบทวนวรรณกรรมปรทัิศน์และ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

งาน ผูป้ระกอบการ 2)ก าหนดกลุม่ช ิน้สว่นและผลติภัณฑ ์3)

 ประเมนิศกัยภาพองคก์ร 4) จัดท าแผนทีเ่ทคโนโลยี

น าทางในกรอบเวลา 10 ปี

    -1งาน 2.ด าเนนิกจิกรรมเกีย่วกับ

กจิกรรมหลกั ศกึษาสถานภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์ระบบ

อตัโนมัต ิและดจิทัิล ของโลกและของประเทศไทย และ

โอกาส รวมทัง้แนวทางในการขยายตลาดการใชหุ้น่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมของไทย ในภาคสว่นตา่ง ๆ อาท ิภาคการผลติ ภาค

การเกษตร และภาคบรกิาร

1 1) จัดท ายทุธศาสตรแ์ละแผนงานในการขบัเคลือ่น

การพัฒนาเทคโนโลย ี2)จัดเวทคีวามรว่มมอื

ผูเ้ชีย่วชาญ 3) จัดอบรมเผยแพรค่วามรู ้4)จัดท าสือ่

ประชาสมัพันธ์

3. จัดการประชมุคณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ และ

เบกิเงนิงวดที ่3 และ 4

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาสถานภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์ระบบ

อตัโนมัต ิและดจิทัิล ของโลกและของประเทศไทย และ

โอกาส รวมทัง้แนวทางในการขยายตลาดการใชหุ้น่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมของไทย ในภาคสว่นตา่ง ๆ อาท ิภาคการผลติ ภาค

การเกษตร และภาคบรกิาร

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั ศกึษาตัวอยา่งการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ทีป่ระสบความส าเร็จในการพัฒนา

ประเทศอยา่งนอ้ย 3 ประเทศ (เชน่ โครงสรา้งอตุสาหกรรม 

นโยบาย มาตรการ และกฎระเบยีบ)

1

100

1 1 100

แผน/ผล 12 เดอืน

4,179,700 1,858,365 1,858,365 44.46

1 1 100

1 1

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาตัวอยา่งการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ทีป่ระสบความส าเร็จในการพัฒนา

ประเทศอยา่งนอ้ย 3 ประเทศ (เชน่ โครงสรา้งอตุสาหกรรม 

นโยบาย มาตรการ และกฎระเบยีบ)

งาน ปัญหา-อปุสรรค

    -1งาน

กจิกรรมหลกั ศกึษาและทบทวนมาตรการและการ

ด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ

ระบบอตัโนมัตขิองไทย อาท ิมาตรการพัฒนาอตุสาหกรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตติามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่29 

สงิหาคม 2560 และการด าเนนิโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและทบทวนมาตรการและการ

ด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ

ระบบอตัโนมัตขิองไทย อาท ิมาตรการพัฒนาอตุสาหกรรม

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตติามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่29 

สงิหาคม 2560 และการด าเนนิโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง

งาน ขอ้เสนอแนะ

    -1งาน

กจิกรรมหลกั ศกึษาโอกาสทางการตลาดและความพรอ้ม

ของผูป้ระกอบการในการเขา้สูอ่ตุสาหกรรมการผลติหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล

1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาโอกาสทางการตลาดและความพรอ้ม

ของผูป้ระกอบการในการเขา้สูอ่ตุสาหกรรมการผลติหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั ก าหนดกลุม่ช ิน้สว่น/ผลติภัณฑข์องหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ทีป่ระเทศไทยควรมกีารสง่เสรมิใน

อนาคต

1

กจิกรรมยอ่ย ก าหนดกลุม่ช ิน้สว่น/ผลติภัณฑข์องหุน่ยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล ทีป่ระเทศไทยควรมกีารสง่เสรมิใน

อนาคต

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั ประเมนิศักยภาพองคก์รทีม่ศีักยภาพในการ

พัฒนาเทคโนโลยเีป้าหมาย รวมถงึบง่ชีก้ลุม่เทคโนโลยทีีม่ ี

ศักยภาพในการพัฒนาขึน้ภายในประเทศ และกลุม่

เทคโนโลยทีีจ่ าเป็นตอ้งรับการถา่ยทอด (Technology 

Acquisition) จากประเทศเป้าหมาย

1 1 update 

1 update 

1 update 

1 1 100

1 1 100

4,179,700 1,858,365 1,858,365 44.46
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิศักยภาพองคก์รทีม่ศีักยภาพในการ

พัฒนาเทคโนโลยเีป้าหมาย รวมถงึบง่ชีก้ลุม่เทคโนโลยทีีม่ ี

ศักยภาพในการพัฒนาขึน้ภายในประเทศ และกลุม่

เทคโนโลยทีีจ่ าเป็นตอ้งรับการถา่ยทอด (Technology 

Acquisition) จากประเทศเป้าหมาย

งาน

    -1งาน

กจิกรรมหลกั จัดท าแผนทีเ่ทคโนโลยนี าทาง (Technology

 Roadmap) ในกรอบเวลา 10 ปี หรอืทีเ่หมาะสม เพือ่เป็น

แนวทางส าหรับผลักดันการด าเนนิการพัฒนาดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรมของ Center of Robotic Excellence (CoRE) 

และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนทีเ่ทคโนโลยนี าทาง (Technology 

Roadmap) ในกรอบเวลา 10 ปี หรอืทีเ่หมาะสม เพือ่เป็น

แนวทางส าหรับผลักดันการด าเนนิการพัฒนาดา้นเทคโนโลยี

และนวตักรรมของ Center of Robotic Excellence (CoRE) 

และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

แผน

    -1แผน

กจิกรรมหลกั จัดท ายทุธศาสตรแ์ละแผนงานในขับเคลือ่น

การพัฒนาเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิ

และดจิทัิล รวมถงึแนวทางความรว่มมอืและสนับสนุนการ

เชือ่มโยงเครอืขา่ยทีเ่หมาะสมระหวา่งไทยกบัประเทศ

เป้าหมาย เพือ่สรา้งกลไกการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี

ทีม่ปีระสทิธผิล และกลไกการบรูณาการ การท างานรว่มกนั

ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

2

กจิกรรมยอ่ย จัดท ายทุธศาสตรแ์ละแผนงานในขับเคลือ่น

การพัฒนาเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิ

และดจิทัิล รวมถงึแนวทางความรว่มมอืและสนับสนุนการ

เชือ่มโยงเครอืขา่ยทีเ่หมาะสมระหวา่งไทยกบัประเทศ

เป้าหมาย เพือ่สรา้งกลไกการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี

ทีม่ปีระสทิธผิล และกลไกการบรูณาการ การท างานรว่มกนั

ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ครัง้

    -2ครัง้

2 0

1 update 

1 update 

4,179,700 1,858,365 1,858,365 44.46
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั จัดเวทคีวามรว่มมอืของผูเ้ชีย่วชาญหรอื

หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนอยา่งบรูณาการ ทีค่รอบคลมุ

ในทกุมติ ิเชน่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการตลาด ดา้นการลงทนุ 

ดา้นสงัคมและแรงงาน ในอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัติ

 และดจิทัิล เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืหรอื Consortium 

ในการพัฒนาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมหุน่ยนตฯ์ ของไทยที่

เป็นรปูธรรม

1

กจิกรรมยอ่ย จัดเวทคีวามรว่มมอืของผูเ้ชีย่วชาญหรอื

หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนอยา่งบรูณาการ ทีค่รอบคลมุ

ในทกุมติ ิเชน่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการตลาด ดา้นการลงทนุ 

ดา้นสงัคมและแรงงาน ในอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัติ

 และดจิทัิล เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืหรอื Consortium 

ในการพัฒนาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมหุน่ยนตฯ์ ของไทยที่

เป็นรปูธรรม

ครัง้

    -1 ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดอบรมเผยแพรค่วามรูใ้หแ้กเ่จา้หนา้ที่

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ศนูยเ์ครอืขา่ย Center of 

Robotics Excellence และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการจัดท า

 Technology Roadmap

1

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมเผยแพรค่วามรูใ้หแ้กเ่จา้หนา้ที่

ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ศนูยเ์ครอืขา่ย Center of 

Robotics Excellence และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการจัดท า

 Technology Roadmap

ครัง้

    -1 ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดท าสือ่ประชาสมัพันธ ์ทีจ่ะสรา้งความ

ตระหนักและความเขา้ใจตอ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ในการใช ้

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคม รวมทัง้จัดหาชอ่งทางการประชาสมัพันธท์ีเ่หมาะสม

2

กจิกรรมยอ่ย จัดท าสือ่ประชาสมัพันธ ์ทีจ่ะสรา้งความ

ตระหนักและความเขา้ใจตอ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ในการใช ้

หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิและดจิทัิล เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคม รวมทัง้จัดหาชอ่งทางการประชาสมัพันธท์ีเ่หมาะสม

ครัง้

    -2 ครัง้

1 0

2 0

1 0

4,179,700 1,858,365 1,858,365 44.46
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

เก็บรวบรวมขอ้มลูแนวทาง วธิกีารทีใ่ช ้การน าไปใชป้ระโยชน ์

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดท าแผนภาพอนาคต 

(Foresight) จากผูเ้ชีย่วชาญนานาชาตดิา้นการจัดท าแผนภาพ

อนาคต (อยูใ่นระหวา่งปรับปรงุรายงาน)

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาขัน้ตน้ (Inception Report) 80 1. การประชมุเพือ่สรปุผลและแนวนโยบาย/ แผนการด าเนนิการ

ของกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 2 อตุสาหกรรม เมือ่วนัที ่

6 ตลุาคม 2563

กจิกรรมยอ่ย 1. แนวคดิในการศกึษาและแผนการด าเนนิ

โครงการ

ฉบบั 2. สญัญาสิน้สดุในวนัที ่23 พฤศจกิายน 2563 (ด าเนนิการ 8 

เดอืน) โดยเหลอืกจิกรรมทีก่ าลงัด าเนนิการเพือ่สง่งานงวดที ่4 

(งวดสดุทา้ยสง่ภายในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2563 (240 วนั นับ

จากลงนามในสญัญา)) ไดแ้ก่

     1) จัดฝึกอบรมถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดท า

ภาพอนาคต (Foresight) ใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่สศอ. จ านวน 1 ครัง้ 

อยา่งนอ้ย 20 คน

     2) จัดสมัมนาเผยแพรผ่ลการศกึษาและรับฟังขอ้คดิเห็น

จ านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 อตุสาหกรรม/วนั อตุสาหกรรมละ 50 คน
    -จ านวน

กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 (Progress 

Report I)

10 ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาแนวทางในการจัดท าแผนภาพอนาคต

ของอตุสาหกรรมของประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้ในเอเซยี และ

ประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้นอกเอเซยี

เลม่

    -รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 ขอ้เสนอแนะ
2

ประเทศ

    -จ านวนประเทศทีท่ าการศกึษา 2 5 250

10 10 100

10 10 100

แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการศกึษาแผนภาพอนาคตของภาคอตุสาหกรรม (Industry 

Foresight) เพือ่ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมสูอ่ตุสาหกรรม 4.0

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

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดท าแผนการตลาดและประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ
ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้
ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การจัดท าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและผล

การศกึษา

    -รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและผลการศกึษา ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหศ์ักยภาพในเชงิพืน้ที่

 โอกาสและปัญหา/อปุสรรค

1. กจิกรรมจัดท าแผนการตลาดและประชาสมัพันธ์

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวมและรายพืน้ที่

 ด าเนนิการในเดอืน กนัยายน 2563 จะแลว้เสร็จใน

เดอืน พฤศจกิายน 2563

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื การจัดท าแผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธ ์1 แผน (อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ) 

ซึง่เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด

    -ศกึษาและวเิคราะหศ์ กยภาพในเชงิพืน้ที ่โอกาส

และปัญหา/อปุสรรค

2. กจิกรรมจัดท าแนวทางการด าเนนิงานดา้น

การตลาดและประชาสมัพันธใ์นภาพรวมและราย

พืน้ที ่ด าเนนิการในเดอืน กนัยายน 2563 จะแลว้

เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน 2563

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื การจัดท าแผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธ ์1 แนวทาง (อยูร่ะหวา่งการ

ด าเนนิการ) ซึง่เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด

1 1 100

แผน/ผล 12 เดอืน

2,070,000 1,656,000 1,656,000 80

1 1 1 100

1

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย จัดท า (รา่ง) แผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม 

และรายพืน้ที่

3. กจิกรรมจัดท าแนวทางและกลไกการขับเคลือ่น

แผนการตลาดและประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ ด าเนนิการในเดอืน ตลุาคม 2563 

จะแลว้เสร็จในเดอืน พฤศจกิายน 2563

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื การจัดท าแผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธ ์1 แนวทาง (อยูร่ะหวา่งการ

ด าเนนิการ) ซึง่เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด

    -จัดท า (รา่ง) แผนการตลาดและประชาสมัพันธเ์ขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม และรายพืน้ที่

4. กจิการการตดิตามความคบืหนา้การด าเนนิงาน

ดา้นการตลาดและประชาสมัพันธใ์นเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ ด าเนนิการในเดอืน กนัยายน 2563

 จะแลว้เสร็จในเดอืน ธนัวาคม 2563

    โดยมตีัวชีว้ดั คอื การจัดท าแผนการตลาดและ

ประชาสมัพันธ ์3 ความคบืหนา้ (อยูร่ะหวา่งการ

ด าเนนิการ) ซึง่เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหแ์ละก าหนดกลุม่เป้าหมายใน

การท าการตลาดและประชาสมัพันธ์

    -วเิคราะหแ์ละก าหนดกลุม่เป้าหมายในการท า

การตลาดและประชาสมัพันธ์

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการตลาดและประชาสมัพันธ์

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม และรายพืน้ที่

ขอ้เสนอแนะ

    -จัดท าแผนการตลาดและประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม และรายพืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางการด าเนนิงานดา้น

การตลาดและประชาสมัพันธใ์นภาพรวม และรายพืน้ที่

    -จัดท าแนวทางการด าเนนิงานดา้นการตลาดและ

ประชาสมัพันธ ์ทัง้ในภาพรวม และรายพืน้ที่

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทางและกลไกการขับเคลือ่น

แผนการตลาดและประชาสมัพันธ์

    -จัดท าแนวทางและกลไกการขับเคลือ่นแผนการ

ตลาดและประชาสมัพันธ์

กจิกรรมหลกั การจัดสมัมนาสมัภาษณ์

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนากลุม่ยอ่ย (Focus Group)

5 5 5 100

1 1 0

1 1 0

10 10 10 100

1 1 0

1 1 1 100

2,070,000 1,656,000 1,656,000 80
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

    -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

10 10 10 100

10 10 0

8 8 5 62.5

10 10 10 100

5 5 5 100

5 5 5 100

2,070,000 1,656,000 1,656,000 80
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