
 

 

 

 

 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 

ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 

 

เอกสารรายงานฯ



 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 244.3465 ล้านบาท 

ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต โดยมีผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ดังนี ้
 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1.1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

สศอ. มีการจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ เรื่องท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม จํานวน 228 เรื่อง จากจํานวนเป้าหมาย 117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 194.87 ของเป้าหมายทั้งหมด 

(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก) 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 4 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ 
หรือข้อเสนอแนะท่ีมีต่อสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 80 85.95  

 

 1.2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เช่ือถือได้ทันสถานการณ์  
และตรงตามความต้องการ 
   สศอ. มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีจํานวนผู้รับบริการข้อมูล
สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํานวน 329,245 คน จากจํานวนเป้าหมาย 118,000 คน คิดเป็นร้อยละ 

279.02 ของเป้าหมาย 

 
 
 
 

1



 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 4 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย 

ร้อยละ 80 95.50  

(2) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ  

ระบบ 1 1  

 

 1.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กรตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 4 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรใน สศอ. 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างประมวลผล
ข้อมูล 

 

 

2. ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 

 สศอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 จํานวน  

34 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 109.3168 ล้านบาท โดยในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 96.9862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.72 (ภาพท่ี 1) ในขณะที่มีผล 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ(1) ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 83.13 (ภาพที่ 2) ของแผนการดําเนินโครงการ
ตลอดทั้งปี ทั้งน้ี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ 

เกิดข้อจํากัดในการดําเนินงานบางกิจกรรม เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา และการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึก  

ณ สถานประกอบการ ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยต้องดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการปรับลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผน 

ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามการดําเนินการในภาพรวมของโครงการยังคงเป็นไปสัญญาจ้างต่อไป 

 
(1) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากผลรวมของตัวช้ีวัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับผลรวมของตัวช้ีวัดทุกกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 

2



 

 

ภาพที่ 1 :  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจําไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ : โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 19 โครงการ และคงเหลืออีก  

  15 โครงการ จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 :  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการสะสม ประจําไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ : โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 19 โครงการ และคงเหลืออีก  

  15 โครงการ จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  
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ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

 หน่วย :  ล้านบาท 

ลําดับ โครงการ งบประมาณจัดสรร 1

ตาม พรบ. 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

หมายเหตุ

จํานวน ร้อยละ ร้อยละ
  รวม 34 โครงการ 109.3168 96.9862 88.72 83.13

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 27.7553 24.0276 86.57
1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมชีวภาพ  1.0000 0.8659 86.59 100.00

2 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1.0553 0.8442 80.00 50.00 โครงการสิ้นสดุ 18 พ.ย. 64

3 โครงกาพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 1.6000 1.2800 80.00 86.32 โครงการสิ้นสดุ 16 พ.ย. 64

4 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมซอ่มบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1.0000 0.8000 80.00 3.85 โครงการสิ้นสดุ 18 พ.ย. 64

5 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร 1.6000 1.4884 93.03 100.00

6 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1.6000 1.2638 78.98 62.75 โครงการสิ้นสดุ 18 พ.ย. 64

7 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมพลาสตกิ 1.6000 1.2800 80.00 4.76 โครงการสิ้นสดุ 18 พ.ย. 64

8 โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลติภาพของ
ภาคอตุสาหกรรม (Productivity) 

1.6000 1.5950 99.69 100.00

9 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอตุสาหกรรมวสัดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.6000 1.2800 80.00 39.87 โครงการสิ้นสดุ 18 พ.ย. 64

10 โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัย 1.6000 1.5482 96.76 100.00

11 โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม เครื่อง
หนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) 

1.6000 1.5862 99.14 100.00

12 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 1.6000 1.5316 95.73 100.00

13 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1.6000 1.5316 95.73 100.00

14 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล 1.6000 1.2800 80.00 88.86 โครงการสิ้นสดุ 18 พ.ย. 64

15 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเหล็กและโลหการ 1.6000 1.2800 80.00 87.72 โครงการสิ้นสดุ 18 พ.ย. 64

16 โครงการศกึษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี ่(Biorefinery) เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 

3.0000 2.8607 95.36 100.00%

17  โครงการจัดทําแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) สูก่ารพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

2.5000 1.7120 68.48% 83.87% โครงการสิ้นสดุ 19 ต.ค. 64
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 หน่วย :  ล้านบาท 

ลําดับ โครงการ งบประมาณจัดสรร 1

ตาม พรบ. 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

หมายเหตุ

จํานวน ร้อยละ ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 81.5615       72.9585  89.45 

18 โครงการปฎิรูปผู้ประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics 

Industry) 

7.0000 7.0000 100.00 100.00

19 โครงการสนับสนุนอตุสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 13.0200 13.0200 100.00 100.00

20 โครงการยกระดับอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํามาตรฐาน ผลติภาพและนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบ อตุสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 

4.2000 4.2000 100.00 100.00

21 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3.0785 3.0785 100.00 100.00

22 โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(New S-Curve) 

6.2790 6.2790 100.00 100.00

23 โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

4.2577 4.2577 100.00 100.00

24 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ (Smart Electronics) ในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสแ์ละพัฒนาต้นแบบ เทคโนโลยีการจัดการขยะรีไซเคิลตามนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

4.9343 3.8766 78.56 41.67 โครงการสิ้นสดุ 18 พ.ย. 64

25 โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.8755 3.8755 100.00 100.00

26 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระบวนการผลติอัจฉริยะ
สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 

3.6484 3.6484 100.00 100.00

27 โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนตต์ามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) 2.3800 1.4280 60.00 61.90 โครงการสิ้นสดุ 29 ธ.ค. 64

28 โครงการจัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สู่อตุสาหกรรมยานยนต์อตัโนมัต ิ

(Autonomous Vehicle: AV)  

2.4958 1.9966 80.00 99.80 โครงการสิ้นสดุ 31 ต.ค. 64

29 โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อรองรับการผลติยานยนต์ไฟฟ้า 3.3691 3.3691 100.00 100.00

30 โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยานยนตส์ู่อตุสาหกรรม
อากาศยาน 

3.3372 3.3372 100.00 100.00

31 โครงการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต  

5.0000 3.9009 78.02 63.51 โครงการสิ้นสดุ 15 ธ.ค. 64
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 หน่วย :  ล้านบาท 

ลําดับ โครงการ งบประมาณจัดสรร 1

ตาม พรบ. 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 

หมายเหตุ

จํานวน ร้อยละ ร้อยละ
32 โครงการศกึษาแผนภาพอนาคตของภาคอตุสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 3) 

3.0000 1.8000 60.00 12.15 โครงการสิ้นสดุ 31 ธ.ค. 64

33 โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม 

6.2949 2.5000 39.71 62.78 โครงการสิ้นสดุ 21 ธ.ค. 64

34 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสูค่วามเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตาม
แนวทางอุตสาหกรรม 4.0  

5.3911 5.3911 100.00 100.00

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 
 
หมายเหตุ :  1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  3. ผลการดําเนินงาน คือ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม 
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3. ปญัหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ 
3.1  กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง : ภายหลังจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทุกโครงการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้องดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงในบางกรณีมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้
การดําเนินการไม่เป็นไปตามท่ีแผนงานท่ีกําหนดไว้ ได้แก่ 

1) การดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่สอดคล้องกับประเภทงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนและเริ่มกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ เช่น โครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุนและงบรายจ่ายอ่ืนมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ 

ที่แตกต่างกัน  

2) โครงการต่อเนื่องที่จะดําเนินงานจ้างที่ปรึกษารายเดิมโดยใช้วิธีเจาะจง ต้องมีการส่งมอบงานและ
เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จตามสัญญาเดิมก่อนมีการลงนามในสัญญาฉบับใหม่ 

3) ในขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่
ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ตามระเบียบฯ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาสามารถ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือพิจารณายกเลิกการคัดเลือกครั้งน้ันได้ โดยต้องมีการทบทวนและเร่ิม
กระบวนการจัดจ้างใหม่ 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การลงนามในสัญญาจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การดําเนินโครงการยังคงเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาจ้าง 

3.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางกิจกรรมต้อง
ชะลอการดําเนินการหรือปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การอบรม สัมมนา 
และการเข้าให้คําปรึกษากับสถานประกอบการ เป็นต้น 

3.3 การดําเนินการโครงการในส่วนของการจัดประชุม อบรม และสัมมนาเกิดความล่าช้า เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ต้องมีการแก้ไขสัญญา และต้องขอ
อนุมัติผู้มีอํานาจเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการเป็นการจัดในรูปแบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการจัด ณ สถานที่ 
ที่กําหนดไว้ และในกรณีที่เป็นงานจ้างเหมาบริการ หรืองานจ้างท่ีปรึกษา จะต้องแก้ไขสัญญาจ้างตามระเบียบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรมีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม 

ในส่วนของข้อเสนอโครงการและข้อมูลท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดจ้างได้ทันทีภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ  

4.2 ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียม
แผนสํารองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
 

7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม  
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1161 

และ 1162 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 -  -  - รวบรวม ประมวลผล และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  เสนอ รนม. เห็นชอบแล้ว ส่ง สงป. 

ดําเนินการต่อไป

2 การร่วมทุนใน บริษัท อินโนสเปช (ประเทศไทย) 

จํากัด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5247 

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 -  -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

รายละเอียด : การจัดทํานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

3 การดําเนินงานตามแนวทางแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ที่เกี่ยวข้องกับ อก.

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5472

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

 -  -  - เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการแพ่ระบาดของ COVID-19 ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ อก. แจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป

4 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2563 

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่2) พ.ศ. ... 

และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องการเปลี่ยนแปลง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เขตนวัตกรรม
ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่2)

 พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ)

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6017

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

5 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6020

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

6 ขอความเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบรถ
โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องและขอทบทวนมติ 

ครม. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง แผน
ฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6082

ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

7 ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้าน
แรงงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซี่ยน

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6208

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 -  -  - เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการแพ่ระบาดของ COVID-19 ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ อก. แจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
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อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

8 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อ
การพัฒนาประเทศตามประเทศตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6293

ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

9 คําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/45 

และ 46 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

 -  - สศอ. ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวบรวมเสนองบประมาณให้
รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแผนงานฯ เห็นชอบแล้ว
ส่งสํานักงบประมาณดําเนินการต่อไป

10 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการดําเนิน
โครงการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/73 

ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

 -  - สศอ. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ มาตรการ จาก
การดําเนินโครงการจัดทําแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 เสนอ ปกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป

11 การกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตาม พรบ. 

ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/472 

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

12 ขออนุมัติดําเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) 

ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 - 2567

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/713 

ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
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เสนอผู้บริหาร
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หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ
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อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

13 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง การ
แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและลงมติ (ร่าง
ข้อบังคับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ว่าด้วยการประชุมและลงมติ 
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... )

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/937 

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

14 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์
และข้อเสนอแนวทางในการจัดทําหลักสูตร
อาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการ
เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) ของ
คณะกรรมมาธิการศึกษาวุฒิสภา

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/957 

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. แจ้ง
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอ ครม. ต่อไป

15 (ร่าง) ตารางประสานสอดคล้องแสดงความ
เชื่อมโยงภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2564-2566

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/214 

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564

 -  - พิจารณาเสนอแนะความเห็น (ร่าง) ตารางประสาน
สอดคล้องแสดงความเชื่อมโยงภารกิจนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2564-2566  

เสนอ ปกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ มอบ กนย.สปอ. 

ดําเนินการเสนอสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
เข้าสู่การพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

13



เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
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อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

16 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาเขเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1562

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

 -  - เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอ
 ปกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่งเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้
ประกอบการจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะต่อไป

17 การรับฟังความคิดเห็นการจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/339 

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 -  - เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. เสนอ
สํานักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อร่าง 
พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565

18 ร่าง พรบ. เขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองคลอง
ไทยภาคใต้ พ.ศ. ... และร่าง พรบ. ขุดคลองไทย
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. ...

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/662 

ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

เสนอแนะความเห็นต่อร่าง พรบ. ทั้งสองฉบับในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอประธานกรรมการ รับฟังความ
คิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง 
พรบ. ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งพิจารณา

19 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/213 

ลงวันที่ 9 เมษายน 2564

สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ และเสนอแนะความเห็น
 ปัญหา อุปสรรค เสนอ ผศอ. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

20 การเลื่อนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียน
อินเตอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ 

2564 (ค.ศ. 2021)

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1891 

ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป
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21 การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดบริการ
เส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/0909 

ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

เสนอแนะความเห็นในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว 
แจ้งเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศต่อไป

22 ร่าง พรฎ. ออกตามความในประมวลรัฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 

รวม 4 ฉบับ (ขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
 4.0 และมาตรการภาษี เพื่อรองรับการย้ายฐาน
การผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand P;us 

Package)

  หนังสือ อก ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/2509 

ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

23 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณา เรื่อง 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

วุฒิสภา

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2482 

ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

24 รายงานพิจารณศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปรับปรุงและจัดทํานโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของ
คณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3011 

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. เสนอ
สํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

25 (ร่าง) แผนดําเนินการด้านมาตรฐานการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัยของประเทศ 

พ.ศ. 2564-2569

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/587 

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการจัดทํา (ร่าง) แผนดําเนินการ
ด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ
 พ.ศ. 2564-2568 ของสํานักการวิจัยแห่งชาติ
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

26  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 1/2564 (ครั้งที่ 153)

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3123 

ลว 28 มิถุนายน 2564

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  

เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

27  การร่วมทุนในบริษัทอินโนสเปซ (ประเทศไทย) 

จํากัด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3126 

ลว 28 มิถุนายน 2564

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  

เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

28 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ
ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3919 

ลว 22 สิงหาคม 2564

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  

เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

29 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
 การส่งเสริมการค้าชายแดน ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา

  หนังสือ อก. ที่ อก 0802/3604 ลว. 24 

สิงหาคม 2564

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเสนอ
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
รายงานต่อณะรัฐมนตรีต่อไป

30 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 

2564-2565)

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3788 

ลว 13 สิงหาคม 2564

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  

เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป

31  (ร่าง) ประเด็นนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 

2565-2580)

  หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/721 

ลว 5 สิงหาคม 2564

 -  -  -จัดทําความเห็นและเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประเด็น
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ (พ.ศ. 2565-2580)  เพื่อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

32  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

  หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/878 

ลว 14 กันยายน 2564 และ  ด่วนที่สุด ที่ 
อก 0802/886 ลว 17 กันยายน 2564

 -  -  - จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต ในฐานะ
เจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เสนอ รนม.นายสุพัฒนพงษ์ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว แจ้ง
สํานักงบงบประมาณ พิจารณาดําเนินการต่อไป

33  การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้า
สินค้าที่มีความจําเป็นเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  หนังสือ อก. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/31 ลว 20 กันยายน 2564

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.  

เสนอสํานักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีต่อไป
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เสนอ

ผู้บริหาร

อก.เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ

หน่วย

งาน

ภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร

 อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บริหาร

 อก. ไม่

เห็นชอบ/

 ให้

ปรับปรุง

อยู่

ระหว่าง

การ

พิจารณา

1 การพิจารณาทบทวนก าหนดบังคับใช้

มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจาก

รถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/912 

ลว. 20 ตุลาคม 2563

1. เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นนโยบาย หรือ

มาตรการประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

2. แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากยานยนต์ 

(Sustainable Mobility) ตามทิศทางการ 

พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก

- 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอ ความเห็นใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ

2. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็น และขอความเห็นชอบจาก 

ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ.

2 การพิจารณากระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบใน

ที่ประชุมสภาที่ต้องด าเนินการตอบใน

ราชกิจจานุเบกษา

  หนังสือ อก. ด่วนมาก 

ที่ 0803/5855 

ลว. 11 พฤศจกิายน 2563

1. นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้ อก.  

พิจารณายกร่างค าตอบกระทู้ถามที่ 207/ร. 

เร่ือง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของพล

ต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาท  ส.ส.พรรคก้าว

ไกล

2. เพื่อให้รัฐมนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษา 

ภายใน 30 วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 ข้อ 166 วรรคสาม

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจง้ว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชา

มอบหมายให้ อก. พิจารณายกร่างค าตอบกระทู้ถามที่ 207/ร. 

เร่ือง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของพลต ารวจตรี สุพิศาล 

ภักดีนฤนาท ส.ส.พรรคก้าวไกล

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ พร้อมท าหนังสือถึงส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อจกัได้น ากราบเรียน นายกรัฐมนตรี

พิจารณาและด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา และขอความ

เห็นชอบจาก ผศอ.

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับที่

ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน

การอ้างอิง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธบิาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน
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เสนอ

ผู้บริหาร

อก.เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ

หน่วย

งาน

ภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร

 อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บริหาร

 อก. ไม่

เห็นชอบ/

 ให้

ปรับปรุง

อยู่

ระหว่าง

การ

พิจารณา

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ล าดับที่

ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน

การอ้างอิง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธบิาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

3 การรายงานผลและความก้าวหน้าการ

ด าเนินการตามแผนด าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/35  

ลว. 22 ธันวาคม 2563

การรายงานผลและความก้าวหน้าการ

ด าเนินการตามแผนด าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

 - 1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5  ไมครอน 

(PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม ขอให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ

การรายงานผลและความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผน

ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

 PM 2.5

2. กร.1 ได้พิจารณาจดัท ารายงานผลความก้าวหน้าฯ และจดัท า

บันทึกถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน

 (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม

4 การพิจารณาด าเนินการตามข้อหารือของ

กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/1169

 ลว. 30 ธันวาคม 2563

แจง้ผลการด าเนินการตามข้อหารือของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเด็น ขอให้

กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันให้เคร่ืองฟอก

อากาศมีราคาเท่าพัดลม

 - 1. สภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือ ขอให้ อก.  พิจารณาด าเนินการ

ตามข้อหารือของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร

2. กรอ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรวบรวมผลการ

ด าเนินการ ของ อก. และ กรอ. ขอให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ

ในส่วนข้อปรึกษาหารือฯ ล าดับที่ 1 โดยมีประเด็น ขอให้ อก. 

ผลักดันให้เคร่ืองฟอกอากาศมีราคาเท่าพัดลม 

3. กร.1 ได้พิจารณา และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว และ

เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน
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การด าเนินงาน

อธบิาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

5 การพิจารณาการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขัน

หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup 2022
  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/168

ลว. 14 มกราคม 2564

1. เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. สอดคล้องกับมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของ อก.

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอความเห็นใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง การเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับโลก Robocup 2022 ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยั  และนวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการและขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 

พร้อมท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็น ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี

6 การพิจารณาความเห็นประกอบการจดัท า

ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง จ านวน

ทุนจดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิต

อากาศยาน

  หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/48

ลว. 15 มกราคม 2564

เสนอความเห็นต่อการก าหนดประเภท

ใบอนุญาตที่จะก าหนดทุนจดทะเบียนและ

วิธีการก าหนดทุนจดทะเบียนของผู้ขอ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน เพื่อประกอบการ

จดัท าร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง 

จ านวนทุนจดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ผลิตอากาศยาน

 - 1. ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขอให้ สศอ.

 พิจารณาให้ความเห็นต่อการก าหนดประเภทใบอนุญาตที่จะ

ก าหนดทุนจดทะเบียนและวิธีการก าหนดทุนจดทะเบียนของผู้ขอ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน เพื่อประกอบการจดัท าร่าง ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เร่ือง จ านวนทุนจดทะเบียนของ

ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการและขอความเห็นชอบจาก

 ผศอ.  และลงนามในหนังสือเรียน ผู้อ านวยการส านักงาน

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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การด าเนินงาน

อธบิาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

7 การพิจารณาการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 

เร่ืองการเสนอตัวเป็นเจา้ภาพการจดัการ

แข่งขันรถจกัรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ

 โมโต จพีี

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/471 

ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ

ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 

เร่ืองการเสนอตัวเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขันรถจกัรยานยนต์

ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จพีี ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการและขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 

พร้อมจดัท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ

ความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

8 การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานใน

การขับเคล่ือนโครงการตามมติ

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ

จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/115 

ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2564

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน

โครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและ

ระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. 

จ านวน 2 มาตรการ ดังนี้

1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมือง

สะอาด

2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์

 - 1. ตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก

ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 (โควิด-19) คร้ังที่ 5/2563 ขอให้  อก. รายงานความคืบหน้า

การด าเนินงานโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและ 

ระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. กร.1 ได้พิจารณาจดัท ารายงานความคืบหน้าฯ  และจดัท า

บันทึกน าเรียน ปกอ.
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9 การพิจารณาโครงการอาคารโรงพยาบาล

รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/1490 

ลว. 23 มีนาคม 2564

เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ

ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง โครงการอาคารโรงพยาบาล

รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ซ่ึงเสนอโดย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการและขอความเห็นอบจาก ผศอ. 

พร้อมจดัท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ

ความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

10
การพิจารณารายงานการด าเนินงานผลักดัน

มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ตามข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/315 

ลว. 1 เมษายน 2564

เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ อก.

 - 1. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาผลักดัน

มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูส าหรับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. กร.1 ได้พิจารณาจดัท ารายงานผลการด าเนินการ และเสนอขอ

ความเห็นชอบจาก ผศอ. เพื่อน าเรียน ปกอ.
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11 การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาตู้คอน

เทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทาง

ทะเลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/1898

ลว. 22 เมษายน 2565

เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ

ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาตู้คอน

เทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ และเสนอขอความเห็นจาก รวอ. 

ผ่าน ปกอ. ผ่าน  ผศอ. เพื่อน าเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ

เสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

12 การพิจารณารายงานผลการด าเนินการของ 

อก. เร่ือง การแก้ไขปัญหาราคาเหล็กตามข้อ

ส่ังการของนายกรัฐมนตรี

  บันทึก สศอ. 

ที่ อก 0803/427 

ลว. 13 พฤษภาคม 2564

นายกรัฐมนตรี (นรม.) ได้มีข้อส่ังการในการ 

ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อก. และ

กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูแลปัญหาราคาเหล็กที่

เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อลดผลกระทบ

ต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก

 เพื่อไม่ให้กระทบกับ

การจา้งงานในระยะต่อไป

1. กร.1 ได้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จดัการประชุม

หารือ เร่ือง การแก้ไขปัญหาราคาเหล็ก จ านวน 

3 คร้ัง ตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อลดผลกระทบต่อ

ต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 ที่มีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อไม่ให้กระทบกับการจา้งงานใน

ระยะต่อไป โดยมีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้

23



เสนอ

ผู้บริหาร

อก.เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ

หน่วย

งาน

ภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร

 อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บริหาร

 อก. ไม่

เห็นชอบ/

 ให้

ปรับปรุง

อยู่

ระหว่าง

การ

พิจารณา

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ล าดับที่

ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน

การอ้างอิง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธบิาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
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   1.1 กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และ สศอ. 

สนับสนุนการจดัท า Business Matching เพื่อให้มีข้อมูลความ

ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ จากผู้ใช้  และข้อมูล

การผลิต ส าหรับการวางแผนการใช้และการผลิตร่วมกันต่อไป 

โดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ จะด าเนินการหารือ

ระหว่างผู้ผลิตกลุ่มผู้ใช้เหล็ก เพื่อให้เกิด

การตกลงซ้ือขายโดยตรง ลดการผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อลด

ภาระด้านราคา หรือท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง

   1.2 กรมการค้าภายในพิจารณาทบทวนดัชนีราคาอ้างอิงการ

เปล่ียนแปลงของค่างาน (ค่า K) ในงานก่อสร้างโครงการภาครัฐ

เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยจดัให้มีการหารือร่วมกัน

ระหว่างส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า และกลุ่มผู้ใช้เหล็กโดยสมาคมอุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทยฯ 

   1.3 กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย

เหล็กตรึงราคาและจ าหน่ายสินค้าเหล็กในราคาที่สอดคล้องกับ

ต้นทุนที่แท้จริง โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์

ต้นทุนการน าเข้าและราคาจ าหน่ายอย่างใกล้ชิด

2. กร.1 ได้พิจารณาจดัท าบันทึกและขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 

เพื่อน าเรียน รวอ. เพื่อทราบผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับ อก.โดยผ่านความเห็นชอบจาก ปกอ.
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13 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีด

ร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน

  บันทึก สศอ. 

ที่ อก 0803/461 

ลว. 24 พฤษภาคม 2564

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า

ทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่ม

ร้อน เป็นร่างมาตรฐานที่ก าหนดใหม่ เนื่องจาก

ปัจจบุันมีการท าผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าทรงแบนรีด

ร้อนเคลือบสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อนในประเทศเป็น

จ านวนมาก และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประเภทนี้ และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ

ความปลอดภัย

1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ ขอให้ 

สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และ 

ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

2. กร.1 ได้พิจารณา จดัท าข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง

มาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. พร้อมทั้ง

ลงนามในบันทึกถึง ลมอ. เพื่อแจง้ข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

14 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดชุบแข็งและอบ

คืนตัวส าหรับคอนกรีตอัดแรง

  บันทึก สศอ. 

ที่ อก 0803/476 

ลว. 28 พฤษภาคม 2564

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดชุบ

แข็งและอบคืนตัวส าหรับคอนกรีต อัดแรง เป็น

ร่างมาตรฐานที่ก าหนดใหม่เนื่องจากปัจจบุันมี

การใช้ผลิตภัณฑ์ลวดชุบแข็งและอบคืนตัว

ส าหรับคอนกรีตอัดแรงอย่างแพร่หลายในงาน

ก่อสร้างต่าง ๆ เช่นส่วนประกอบของโครงสร้าง

อาคาร สะพาน  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม

อุตสาหกรรม และความปลอดภัยในการใช้งาน

ของประชาชน จงึก าหนดมาตรฐานดังกล่าวขึ้น 

โดยร่างมาตรฐานฉบับนี้ สมอ. จดัท าโดยอ้างอิง

มาตรฐานต่าง ๆ เช่น มอก. 95-2540 ลวด

เหล็กกล้าส าหรับคอนกรีตอัดแรง

1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ ขอให้ 

สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลวดชุบแข็งและอบคืนตัวส าหรับคอนกรีตอัดแรง และ ผศอ. 

มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

2. กร.1 ได้พิจารณา จดัท าข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง

มาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. พร้อมทั้ง

ลงนามในบันทึกถึง ลมอ. เพื่อแจง้ข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว
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15 การพิจารณาร่างพระราชบัญญติัการขนส่ง

ทางราง พ.ศ. ....
  หนังสือ สศอ. กร.1 ด่วนที่สุด ที่

 อก 0803/3 ลว. 22 มิถุนายน 

2564

1. เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นนโยบาย

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

การขนส่งทางรางในระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาค 

1.ส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจำรณำ เสนอ

ควำมเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง ร่ำงพระรำชบัญญติักำรขนส่ง
ทำงรำง พ.ศ. .... ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงคมนำคม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการ และประสาน กม.สปอ.ได้รับแจง้

ว่า กม.สปอ. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญติัการขนส่ง

ทางราง พ.ศ. ....และ กร.1 ได้พิจารณาจดัท าบันทึกเพื่อเสนอขอ

ความเห็นชอบจาก ผศอ. 

3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ กร.1 จดัส่งความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญติัการขนส่งทางราง 

พ.ศ. .... ให้ ผอ.กม.สปอ. พิจารณาด าเนินการต่อไป

16 กำรพิจำรณำกำรตรวจลงตรำเพื่อกำรรักษำ
พยำบำล ระยะเวลำ 1 ปี (Medical 
Treatment Visa) รหัส Non-MT

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/3129 ลว. 28 มิถุนายน 

2564

1. เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นนโยบาย เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ของประเทศด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ส่งเสริมยุทธศาสตร์การเป็น Medical Hub 

ของประเทศไทย

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ

ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง การตรวจลงตราเพื่อการ

รักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส

 Non-MT ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี                     

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ และเสนอขอความเห็นชอบจาก 

ผศอ. และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. เพื่อให้ความเห็นชอบ 

และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. และลงนามในหนังสือถึง

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ประกอบการพิจารณาขอคณะรัฐมนตรี
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กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ล าดับที่

ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน

การอ้างอิง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธบิาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

17 การพิจารณาการก าหนดสินค้าและบริการ

ควบคุมตามพระราชบัญญติัว่าด้วยราคา

สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/3297 

ลว. 6 กรกฎาคม 2564

กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง การ

ก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญติัว่าด้วยราคา

สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของ   คณะรัฐมนตรี และเสนอขอความ

เห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามในบันทึกน าเรียน รวอ. ผ่าน ปกอ.

 ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

18 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โมเปดไฟฟ้าและ

รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า - ระบบกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าที่สามารถถอดออกและอัด

ประจซุ้ าได้

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/590 

ลว. 2 กรกฎาคม 2564

กร.1 ได้พิจารณาจดัท าข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโมเปดไฟฟ้าและรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า – 

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สามารถถอดออกและอัดประจซุ้ าได้

และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.พร้อมทั้งลงนามในบันทึกถึง ลมอ.

 เพื่อแจง้ข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

19 การพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง

 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการธุรกิจ

สายการบิน ธุรกิจสนับสนุนและบุคลากรการ

บิน ช่วงวิกฤติ COVID-19 ของ

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/3704

ลว. 3 สิงหาคม 2564

กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง ข้อเสนอ

เชิงนโยบายการบริหารจดัการธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนับสนุน

และบุคลากรการบิน ช่วงวิกฤติ COVID-19 ของคณะกรรมาธิการ

การคมนาคม วุฒิสภา เพื่อประกอบการน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผศอ. และ ปกอ. ตามล าดับ พร้อมทั้ง

ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคม
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เสนอ

ผู้บริหาร

อก.เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ

หน่วย

งาน

ภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร

 อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บริหาร

 อก. ไม่

เห็นชอบ/

 ให้

ปรับปรุง

อยู่

ระหว่าง

การ

พิจารณา

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ล าดับที่

ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน

การอ้างอิง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธบิาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

20 ความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการ

จดัท าร่างกฎหมายการก ากับดูแลสินค้าและ

บริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/5

ลว. 21 กันยายน 2564

กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการให้ข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและมาตรการหรือภารกิจเกี่ยวข้องกับ

สินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค โดยได้จดัท าบันทึกเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ

จาก ผศอ. และจดัส่งให้ กยผ.สปอ. เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

1 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการ
คู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6018

 ลว. 17 พ.ย. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64  ของ พณ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

2 ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่ 2

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6019

 ลว. 17 พ.ย. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่ 2  ของ กษ. ที่แจ้งขอปรับเปลี่ยน
งบประมาณโครงการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน

3 โครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าข้าว
หอมมะลิภาคเหนือ

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6081

 ลว. 24 พ.ย. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าข้าว
หอมมะลิภาคเหนือ  ของ กษ.  เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน

4 ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 

รอบที่ 1

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/  ลว. - - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1  ของ พณ.  

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

รายละเอียด : การจัดทํานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

5 ร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือ
จํากัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอาหารโลก

  1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/1116 ลว. 17 ธ.ค. 63

2. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/6560 ลว. 22 ธ.ค. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง ร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือจํากัด
การส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลก
ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

6 ขออนุมัติดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมโรงใบด่างมัน
สําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

   1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/1132 ลว. 23 ธ.ค. 63

2. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมโรคใบด่างมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 
ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

7 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความ
ตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 
2564-2566 สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 
หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่ง
สดเพื่อแปรรูป

   หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/    

ลว. ธ.ค. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตก
ลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2564-2566 ของ 
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

8 ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

สําหรับดําเนินงานโครงการเยียวยา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการ
เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

  1. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 

0804/380 ลว. 26 ม.ค. 64

2. คําสั่ง อก. ที่ 7/2564 ลว. 19 ม.ค. 64

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับดําเนินงานโครงการเยียวยา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้น
เศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  ของ กษ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

9 ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ
ผลิต 2563/64

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0804/706

 ลว. 10 ก.พ. 64

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ของ พณ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

10 ข้อเสนอการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทย
 (แบบพึ่งตนเอง เพื่ออนาคตที่มั่นคง)

  หนังสือ อก. ที่ อก 0804/782 และ 783 

ลว. 15 ก.พ. 64

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเสนอการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจประเทศไทย (แบบพึ่งตนเอง เพื่ออนาคตที่มั่นคง) 
ของสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ซึ่งขอให้
รัฐบาลสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยาง
ของโลก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางพาราไทยและ
แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยประสานและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก กสอ. 

2. จัดทําความข้อมูลการดําเนินการเพื่อสนับสนุนประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางของโลก

11 การติดตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570

  หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0804/ว
1311 ลว. 11 มี.ค. 64

- - กร.2  จัดทําบันทึกติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย 

ปี พ.ศ. 2561 - 2570 เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ 
นําเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาลงนามหนังสือ
ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12 ความคืบหน้าการดําเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570)

  หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0804/ว
1463 ลว. 22 มี.ค. 64

- - กร.2  จัดทําบันทึกติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570) เสนอ ผศอ.ผ่าน 

รศอ.พะเยาว์ นําเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาลงนาม
หนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่กี่ยวข้อง
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

13 การดําเนินงานตามข้อสั่งการข้อ 10.1 

ภายใต้การประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1696

 ลว. 5 เม.ย. 64

- - กร.2 ได้ประสาน กสอ. และดําเนินการจัดทําข้อมูลการ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการข้อ 10.1 ภายใต้
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อก. ปฏิรูปการขับเคลื่อนภาค
การเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ลด
ภาระงบประมาณรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปใน
อนาคต โดยเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ นําเรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ

14 คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา เข้า
 พบ รวอ.

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/324 

 ลว. 2 เม.ย. 64

- - กร.2  จัดทําบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการ
พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเข้าพบ รวอ. ของนายสังศิต 

พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา และคณะ เมื่อวัน
จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  โดยเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์
 พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน หสร. เพื่อ
นําเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

15 ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของการ
ประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 

0804/3179 ลว. 30 มิ.ย. 64

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชองร่างแถลงการณ์ของการ
ประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42  ของ พณ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทํา
บันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ พิจารณาลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

16 มาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่ม
มูลค่าน้ํามันและน้ํามันปาล์ม

   หนังสือ อก. ที่ อก 0804/ว3142 ลว. 29

 มิ.ย. 64

- - สศอ. โดย กร.2 ได้จัดทํามาตรการและแนวทางขับเคลื่อน
การเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม และนําเสนอใน
การประชุม กนป. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

 และ กนป. ได้เสนอสรุปมติการประชุมในครั้งดังกล่าว เพื่อ 

ครม. รับทราบ ซึ่ง ครม. มีมติรับทราบตามที่ กนป. เสนอ เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยมติ กนป. มอบหมายให้ สศอ. 

ประสานติดตาม เร่งรัด และรายงานความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานให้ กนป. ทราบ
เป็นระยะ ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มโดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอ
เคมีคัลมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ กร.2 จึงได้จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.พะ
เยาว์ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ลมอ. และหน่วยงานที่
แนวทาง และลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

17 ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 

0804/3336 ลว. 8 ก.ค. 64

-  - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนิน
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด ของ กษ. เพื่อขอความเห็นชอบจากจากคณะ
กรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวง ให้ขยาย
ระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ และแจ้งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ โดยจัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะ
เยาว์ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด

18 รายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 

2561-2570

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/643  ลว. 19 

ก.ค. 64

- - ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ อก. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดําเนินการตามมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และ ครม. มีมติ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 รับทราบรายงานความก้าวหน้า
มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน
มีนาคม 2562 พร้อมการเตียมการลงทุนของภาคเอกชน
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

พื้นที่อื่นที่เพิ่มเติม สศอ. โดย กร.2 จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.

ผ่าน รศอ.พะเยาว์ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. 

พิจารณาลงนามบันทึกเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. ผ่านรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย
 ปี พ.ศ. 2561-2570 ให้ ครม. รับทราบเป็นระยะตามความ
เหมาะสม และได้จัดทํารายงานความก้าวหน้าของมาตรการ
ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมประเด็นปัญหา
อุปสรรคการดําเนินงาน

19 รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570)

  หนังสือ อก. ที่ อก 0804/3984 ลว. 31 

ส.ค. 64

- - ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ให้ อก. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
อํานาจหน้าที่ให้ถูกต้อง เปน็ไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และ ครม.  สศอ. โดย กร.2
 จึงได้จัดทําบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ ลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน รวอ.

 พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ ครม. ต่อไป เพื่อรายงานความคืบหน้าแผนปฏบิัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ.

 2562-2570) ให้ ครม. รับทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
 และได้จัดทํารายงานความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการฯ 

พร้อมประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
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เสนอผู้บริหาร
 อก. เพื่อ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเด็น

การนําเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.
หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การดําเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ดําเนินงาน

20 จัดทําข้อมูลและนําเสนอในการประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
สับปะรด ครั้งที่ 1/2564

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/768 ลว. 1 

ก.ย. 64

 - - สศอ. โดย กร.2 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม 

(ด้านการผลิต) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด
 ได้จัดเตรียมข้อมูลผลการดําเนินการและแนวทางการ
ขับเคลื่อน เพื่อนําเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด ครั้งที่ 1/2564  โดยจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด
 ปีงบประมาณ 2564  เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนผู้อํานวยการ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการและเลขานุการ 
(ด้านการผลิต) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด
  ทั้งนี้ กร.2 ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งดังกล่าว พร้อมจัดทํา
รายงานการประชุมนําเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อโปรด
ทราบด้วย

21 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 

0804/4608 ลว. 22 ก.ย. 64

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน ของ พณ. เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทําบันทึกเสนอ 

ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน
 รปอ.หศอ. เพื่อนําเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.
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เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก.

 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

1 ข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบการฟืน้ฟูที่ครอบคลุมของ

อาเซียนและแผนงานการด าเนินการ
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5126

 ลว. 5 ต.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับ

ข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบการฟืน้ฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน

และแผนงานการด าเนินการ

2 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการ

ประชุมทางไกลว่าด้วยว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง

ประเทศภายใต้ข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้

กบัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5566

ลว. 28 ต.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการ

ประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้

ข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กบัโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั

 เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

3 ความเห็นต่อร่างเอกสาร Initiative on Building 

ASEAN-China Partnership on Digital Economy
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5306

ลว. 14 ต.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 

ต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ เพือ่ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนความ

ร่วมมือด้านเศรษฐกจิดิจิทัลระหว่างอาเซียนและจีน ในห้วง

การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 37

4 ข้อเสนอความเห็นเกี่ยวกบัการลงทุนในภาคเอกชนของ

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ส าหรับโครงการ Regional

 Blue Loan for Circular Economy

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5483

ลว. 26 ต.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง ส าหรับ ข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไทยตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียนและแนวทางส าหรับ

ข้อเสนอโครงการลงทุนของบริษัทเอกชน จากธนาคาร

พัฒนาเอเชีย(ADB)

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน
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เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก.

 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

5 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะได้รับการรับรองใน

ห้วงสัปดาห์การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค
 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1220 

ลว. 29 ต.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารผลลัพธ์ฯ และ ความเห็นเพิม่เติมต่อร่างถ้อยแถลง

ร่วมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 31 ประเด็นด้านการค้าและการ

ลงทุน เพือ่สนับสนุนการรักษาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค

เอเปค

6 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองส าหรับการ

ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย

การต่อต้านทุจริต 

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก.0806/5125

 ลว. 5 ต.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามทุจริต

แห่งชาติส าหรับร่างปฏิญญาทางการเมืองส าหรับการ

ประชุมสัมชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย

การต่อต้านทุจริต

7 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้าน

การค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกจิไทย-สหพันธรัฐ

รัสเซีย คร้ังที่ 4 และการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกจิ

ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาราจักรไทยและ

กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกจิของสหพันธรัฐรัสเซีย

 P P หนังสือ สศอ. ที่ อก0806/1157 

ลว. 7 ตุลาคม 63

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับผลการประชุมคณะ

อนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกจิ

ไทย-สหพันธรัสเซีย คร้ังที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

 และการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยาย

ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกจิระหว่างกระทรวง

พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนา

เศรษฐกจิของสหพันธรัสเซีย

8 ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขง

กบัญี่ปุ่น คร้ังที่ 12
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5864

 ลว. 12 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับเอกสาร

ผลลัพธ์การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกบัญี่ปุ่น คร้ังที่ 12

9 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารข้อเสนอการทบทวนความตกลง

การค้าสินค้าของอาเซียนฉบับรวบรวมความเห็นจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียน

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1374

 ลว. 26 พ.ย. 63

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

เอกสารข้อเสนอการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของ

อาเซียนฉบับรวบรวมความเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน
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10 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

 คร้ังที่ 53 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6205

 ลว 30 พ.ย. 63

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียน คร้ังที่ 53 และการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

11 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์การ

ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เร่ือง การแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านการประชุมระบบทางไกล

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5840

 ลว. 10 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์

การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เร่ือง การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านการประชุมระบบทางไกล

เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ร่วมแสดง

เจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกจิความ

มั่นคงทางอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความ

ร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าอาหารและเกษตรและอ านวย

ความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาค เพือ่ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

12 ข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการประชุม

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อินเดีย คร้ังที่

 12 และความเห็นของ สศอ.

 P P หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/1283 

ลว. 10 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและประเด็นหารือต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 

ไทย -อินเดีย คร้ังที่ 12 ในวาระความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ

 สาขาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

13 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น าลุ่มน้ า

โขง-สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 2
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5873

 ลว. 12 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารผลลัพธ์ฯ เพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์การสร้างความ

ร่วมมือแล้ะนส่วนเพือ่การพัฒนาและการจัดล าดับสาขา

ความร่วมมือ เพือ่สนับสนุนการปรับตัวทางเศรษฐกจิและ

อุตสาหกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19
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14 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 31 และการประชุมผู้น า

เขตเศรษฐกจิเอเปค คร้ังที่ 27

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6021

 ลว. 17 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองใน

การประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 31 และการประชุมผู้น า

เขตเศรษฐกจิเอเปค คร้ังที่ 27 เสนอโดยกระทรวงการ

ต่างประเทศเพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิ ผ่านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน

 รักษาห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค เพือ่ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

15 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจในการจัดต้ังศูนย์

นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี (AKIIC) และ

ร่างบันทึกความเข้าใจในการจัดต้ังศูนย์วิจัยมาตรฐาน

อาเซียน-เกาหลี (AKSRC)

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6055

 ลว. 23 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างเอกสาร 

MOU การจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน โดย

ก าหนดสาขาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกบั

การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี 

รวมทั้งความเห็นต่อการผูกพันข้อก าหนดการด าเนินงาน 

และ ร่างเอกสาร MOU ศูนย์วิจัยมาตรฐานอาเซียน-เกาหลี 

เสนอโดย สมอ.

16 ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่าง

รัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียนในโครงการน าร่องส าหรับ

การด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย

ตนเองของภูมิภาค โครงการที่ 2 เพือ่ยุติโครงการน าร่อง

 ระบบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง โครงการที่ 2 

ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6520

 ลว. 18 ธค 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่าง

รัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียนในโครงการน าร่องส าหรับการ

ด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของ

ภูมิภาค โครงการที่ 2 เพือ่ยุติโครงการน าร่องระบบรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองโครงการที่ 2 ภายใต้ความตกลง

การค้าสินค้า เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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17 ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอการใช้เกณฑ์ Chemical and 

Plastics Production Process Rules ส าหรับสินค้า

ในตาราง PSRs ภายใต้ความตกลง AANZFTA  และ

ความเห็นของ สศอ.

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1583 

ลว. 23 ธค 63

เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรส าหรับข้อคิดเห็นต่อ

ข้อเสนอการใช้เกณฑ์ Chemical and Plastics 

Production Process Rules ส าหรับสินค้าในตาราง PSRs

 ภายใต้ความตกลง AANZFTA

18 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่

โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 3
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6204

 ลว. 30 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่

โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 3 เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศ

เพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์การพัฒนาความร่วมมือและ

สนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

19 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างข้อริเร่ิมว่า

ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง

อาเซียน-จีน ด้านเศรษฐกจิดิจิทัล (Initiative on 

Building ASEAN-China Partnership on Digital 

Economy)

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6292

 ลว. 3 ธ.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างข้อริเร่ิมว่าด้วย

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน

 ด้านเศรษฐกจิดิจิทัล (Initiative on Building 

ASEAN-China Partnership on Digital Economy) 

เสนอโดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม เพือ่ร่วม

แสดงเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ

ดิจิทัลและอ านวยความสะดวกและการยกระดับด้านการ

ผลิต การค้า การลงทุนและระบบเศรษฐกจิระหว่าง

อาเซียน-จีน  เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

20 การทบทวนนโยบายการค้าของเขตบริหารพิเศษมาเกา๊ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนและความเห็น สศอ.
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6281

 ลว. 3 ธ.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี การรายงานสรุปข้อมูลและเสนอความเห็นต่อ กระทรวง

พาณิชย์เกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกบัมาเกา๊

ผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคในสาขาเป้าหมาย 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ
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21 ความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นความ

โปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1597

 ลว. 25 ธ.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อ

ร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมฯ โดยค านึงถึงบริบทของ

สถานการณ์โควิด-19 มาประกอบการจัดท าตัวชี้วัด

22 ความเห็นต่อการพิจารณารายงานทบทวนนโยบาย

การค้า (Trade Policy Review) ภายใต้ WTO ของ

อินเดีย

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1671

 ลว. 30 ธ.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี รายงานสรุปข้อมูลและเสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ เกี่ยวกบัประเด็นค าถามในเร่ืองนโยบาย

เชิงพืน้ที่ของอินเดีย เพือ่น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

และจัดท าความร่วมมือด้านเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมกบั

อินเดียในรายรัฐ

23 รายงานการประชุมหารือเพือ่พิจารณาการด าเนินการ

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP 

สภาผู้แทนราษฎร และข้อคิดเห็น

 P P หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/14 

ลว. 14 ธ.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศส าหรับ

รายงานการประชุมหารือเพือ่พิจารณาการด าเนินการตาม

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP สภา

ผู้แทนราษฎร

24 รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน คร้ังที่ 2/2563 และ

ข้อคิดเห็น.

 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1126 

ลว. 21 ธค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 

พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล

 และจัดท ารายงานสรุปผลการประชุมฯ พร้อมทั้งจัดท า

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการในการ

ด าเนินการเร่ือง SDGs ของ อก.

25 ความเห็นต่อข้อริเร่ิมด้านการค้าและสุขภาพ (Trade 

and Health Initiative) ของกลุ่มออตตาวา
 P P หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/1635 

ลว. 28 ธค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส าหรับความเห็นต่อข้อริเร่ิมด้านการค้าและสุขภาพ (Trade

 and Health Initiative) ของกลุ่มออตตาวา
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26 ความเห็นต่อร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาความตกลง 

FTA ไทย-สหภาพยุโรป
 P P หนังสือ สศอ. ลับ ที่ อก 0806/ล1592 

ลว. 24 ธ.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาความตกลง FTA ไทย-

สหภาพยุโรป

27 ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 37 

และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/94 

ลว. 8 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 37

 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพือ่ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

28 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังที่ 26 

และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/261 

ลว. 19 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังที่ 26 

และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพือ่ประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

29 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างรายงานการศึกษาผลกระทบ

ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนต่อการค้า

ภายในภูมิภาคอาเซียน

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/27 

ลว. 11 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทส าหรับ

เอกสารร่างรายงานการศึกษาผลกระทบของความตกลง

การค้าสินค้าของอาเซียนต่อการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน

30 ความเห็นต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการ

ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล คร้ังที่ 1
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/271

 ลว. 19 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการ

ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล   คร้ังที่ 1 เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

31 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารรายงานพืน้ฐานด้านต้นทุน

ธุรกรรมทางการค้าในอาเซียนและประเทศไทย
 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/41

 ลว. 15 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

เอกสารรายงานพืน้ฐานด้านต้นทุนธุรกรรมทางการค้าใน

อาเซียนและประเทศไทย
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32 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง

พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

อุตสาหกรรมและพาณิชย์รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐ

อินเดีย

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/92 

ลว. 8 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง

พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม

และพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย เสนอโดย

กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาความ

ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกบัอินเดียในรายรัฐ โดยการ

แลกเปล่ียนนโยบาย แผนงานและการสร้างความเชื่อมโยง

แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาที่มี

ศักยภาพร่วมกนั อาทิ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชิ้นส่วนยานยนต์ และเคมีภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และวิสาหกจิเร่ิมต้น (Startups) เพือ่ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

33 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจการจัดต้ังศูนย์

นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี
 P P หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/65 

ลว. 7 มค 64

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างบันทึกความ

เข้าใจการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี

 โดยไม่มีข้อขัดข้องในภาพรวมต่อร่างบันทึกฯ และเห็นควร

เพิม่เติมขอบข่ายสาขาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางการขับเคล่ือนความร่วมมือ

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี 

ได้แก ่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกจิชีวภาพ 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยานยนต์

สมัยใหม่
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34 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค 

คร้ังที่ 27 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/265

 ลว. 19 มค 64

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค 

คร้ังที่ 27 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ร่วมแสดง

เจตนารมณ์ของผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปคในการรับมือและ

ฟืน้ฟูเศรษฐกจิภายหลังโควิด-19 โดยเฉพาะประเด็นที่

เกี่ยวข้องกบั อก. เร่ืองการเสริมสร้างมาตรการต่างๆ เพือ่

กระตุ้นและฟืน้ฟูเศรษฐกจิ การสร้างงาน และการเข้าถึง

ด้านการเงินของผู้ประกอบการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการ

มอบหมายหน่วยงาน อก. ด าเนินการ เพือ่ให้เกดิผลเป็น

รูปธรรมต่อไป เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

35 ความเห็นต่อร่างแนวทางการด าเนินการ ส าหรับการ

แปลงพิกดัอัตราศุลกากรจาก HS2012 เป็น HS2017 

ภายใต้ RCEP

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/35

 ลว. 14 มค 64

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อ

แนวทางการด าเนินการ ส าหรับการแปลงพิกดัอัตรา

ศุลกากรจาก HS2012 เป็น HS2017 ภายใต้ RCEP โดยไม่

มีข้อขัดข้องต่อร่างแนวทางการด าเนินการ เพือ่ให้เป็นไป

ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ และเห็นควรสอบถาม

ความชัดเจนเพิม่เติม ส าหรับแนวทางการรวมพิกดัเดิมต่อ

การเลือกใช้อัตราที่เสรีที่สุด (the most liberal tariff)
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36 ความเห็นต่อการเตรียมการด้านงบประมาณส าหรับการ

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/92 

ลว. 26 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการเตรียมการด้านงบประมาณส าหรับ

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 โดย

เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อกรอบวงเงินงบประมาณของ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเห็นควรอนุมัติในหลักการให้

ส่วนราชการสามารถต้ังค าของบประมาณเพือ่ขอเบิกจ่าย

จากงบกลาง ทั้งนี้ อก. ยินดีร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงาน

เพือ่เสริมสร้าง ยกระดับการพัฒนา ตลอดจนการสร้างและ

ขยายเครือข่ายของความร่วมมือด้านเศรษฐกจิอุตสาหกรรม

กบัสมาชิกเขตเศรษฐกจิเอเปค อันจะเป็นการเสริมสร้าง

และด ารงไว้ ซ่ึงความสัมพันธ์ที่ดีของไทยในฐานะเจ้าภาพ

จัดการประชุม เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

37 ความเห็นต่อร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ

จัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพือ่ความร่วมมือทวิภาคี

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่ง

จอร์เจีย

 P P หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/9 

ลว. 4 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

โต้ตอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการ

ร่วมเพือ่ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่งจอร์เจีย

38 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ัง

คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกจิและการค้า และ

กลไกลสนับสนุนอื่น ๆ เพือ่อ านวยความร่วมมือ

หลังจากเสร็จส้ินการทบทวนนโยบายการค้าระหว่าง

ไทยและสหราชอาณาจักร

 P P หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/6 

ลว. 4 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกจิ

และการค้า และกลไกลสนับสนุนอื่น ๆ เพือ่อ านวยความ

ร่วมมือหลังจากเสร็จส้ินการทบทวนนโยบายการค้าระหว่าง

ไทยและสหราชอาณาจักร
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39 ความเห็นต่อร่างปฏิญาณทางการเมืองส าหรับการ

ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย

การต่อต้านทุจริต ส าหรับการหารือในรอบที่ 2 (Draft 

for second reading) ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2563

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/160

 ลว. 14 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามทุจริตแห่งชาติส าหรับร่างปฏิญาณทางการเมือง

ส าหรับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัย

พิเศษว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ส าหรับการหารือในรอบที่ 2 

(Draft for second reading) ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน

 2563

40 ความเห็นต่อการขยายระยะเวลาการด ารงต าเเหน่ง

ประธานร่วมของการประชุม Steering Group 

Meeting of the Southeast Asia Regional 

Programme (SEARP)

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/375

ลว. 26 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ประธานร่วมของการประชุม Steering Group Meeting 

of the Southeast Asia Regional Programme 

(SEARP) เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

41 ความเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝร่ังเศส 

(พ.ศ. 2564 - 2568)
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/428

ลว. 28 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง 

Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝร่ังเศส (พ.ศ 2564 - 2568)

42 ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และ

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพืน้ฐาน การขนส่ง และการ

ท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านแผนงานนโยบายและ

เทคโนโลยีการจราจร

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/483

ลว. 1 กพ 2564

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อคิดเห็นเพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง

ที่ดิน โครงสร้างพืน้ฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่ง

ญี่ปุ่น ด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร
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43 ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ คร้ังที่ 

24 (The 24th GMS Ministerial Conference)

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/708

 ลว. 10 กพ 2564

เสนอข้อคิดเห็นเพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือ

ทางเศรษฐกจิในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ คร้ังที่ 

24 (The 24th GMS Ministerial Conference)

44 ข้อคิดเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็น (List of 

Essentail Goods) เพิม่เติม
 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/199

 ลว. 19 กพ 2564

เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็น (List of 

Essentail Goods) เพิม่เติม ให้กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ

45 ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-

สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 2 และการประชุมผู้น ากรอบ

ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกบัญี่ปุ่น คร้ังที่ 12

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/470

 ลว. 1 กมุภาพันธ์ 2564  

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เสนอโดยกระทรวงการ

ต่างประเทศ ส าหรับผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือ

ลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 2 และการประชุมผู้น า

กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกบัญี่ปุ่น คร้ังที่ 12 เพือ่ร่วม

แสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรมของอนุภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือเพือ่ฟืน้ฟู

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ส าหรับประเด็นที่ต้องติดตามและ

เกี่ยวข้องกบั อก. ในประเด็นความเชื่อมโยงทาง

อุตสาหกรรม ตามแผนงานวิสัยทัศน์การพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศลุ่มน้ าโขง 2.0 (MIDV 2.0) เห็น

ควรมอบหมายหน่วยงานในสังกดัที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ด าเนินการต่อไป
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46 เอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกบั

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างเปรูกบัออสเตรเลีย

 (สินค้าและบริการ) และความเห็น

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/125

 ลว. 3 กมุภาพันธ์ 2564

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อ

เอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกบั

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างเปรูกบัออสเตรเลีย 

(สินค้าและบริการ) โดยเห็นควรเสนอให้มีการผลักดันการ

ส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ไทย-

เปรู เพิม่มากขึ้น รวมถึงผลักดันการเจรจา FTA ในรูปแบบ 

Comprehensive ให้ครอบคลุมรายการสินค้าเป้าหมาย

ของไทยที่มีศักยภาพ

47 การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: 

TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐมองโกเลียและ

ความเห็น

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/647

 ลว. 9 กมุภาพันธ์ 2564

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ ต่อการทบทวน

นโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ภายใต้ 

WTO ของสาธารณรัฐมองโกเลีย โดยเห็นควรรับทราบ

เอกสารดังกล่าวและเห็นว่าไทยและมองโกเลียสามารถ

พัฒนาความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน

 2 สาขา ได้แก ่ 1) สาขาอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยการ

ผลักดันความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเส้นไหมของ

ไทยและเส้นใยขนสัตว์แคชเมียร์ เพือ่ต่อยอดไปสู่การ

พัฒนาการผลิตเส้นด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มี

ความหลากหลาย และ 2) สาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

โดยที่มองโกเลียมีศักยภาพในทรัพยากรสินแร่ที่หลากหลาย

 อาทิ เหล็ก ถ่านหิน ทองแดง สังกะสี และทองค า จึงเป็น

โอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเทคนิคและวิชาการใน

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระหว่างกนั
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48 ความเห็นต่อร่างแนวยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วน

ระดับประเทศ ฉบับที่ 3 ส าหรับปี 2564-2568 

ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145

 ลว. 8 กมุภาพันธ์ 2564

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานเศรษฐกจิการคลังต่อต่อร่าง

แนวยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ 3 

ส าหรับปี 2564-2568 ระหว่างประเทศไทยและธนาคาร

พัฒนาเอเชีย โดยในหลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างดังกล่าว 

เนื่องจากมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ของไทย ซ่ึงเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรมและเห็นควรเพิม่เติมประเด็นด้าน

การลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียน และ

เศรษฐกจิสีเขียว (BCG)

49 ความเห็นเกี่ยวกบัการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(ADB) ผ่านกองทุน Lombard Asia V, L.P.
 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/755

 ลว. 11 กมุภาพันธ์ 2564

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและความเห็นต่อส านักบริหารหนี้สาธารณะ ต่อ

การลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน 

Lombard Asia V, L.P. โดย อก. ได้มีการด าเนินการด้าน

มาตรการด้านการเงิน เพือ่ลดผลกระทบทางเศรษฐกจิ และ

เห็นว่าการลงทุนดังกล่าว เป็นกลไกสนับสนุนด้านการเงิน

แกก่จิการขนาดกลางและขนาดย่อมในไทย และภูมิภาค 

โดยเฉพาะในสาขาอาหารและเกษตรแปรรูป โรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกจิบริการ โดยจ าเป็นต้องพิจารณา

กฎเกณฑ์และมาตรการในการตรวจสอบการเข้าซ้ือกจิการ

ของกลุ่มทุนต่างชาติ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกจิไทยในระยะยาว
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50 ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มแม่โขง-สหรัฐฯ คร้ังที่

 1
 P P หนังสือ อก. ที่ อก0806/611 

ลว. 5 ก.พ. 64

ไมมี ไม่มี จัดท าความเห็นของ อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วน

ลุ่มแม่โขง-สหรัฐฯ คร้ังที่ 1 และตารางมอบหมายส่วน

ราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

51 ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิไทย-สหพันธรัฐรัสเซียคร้ังที่ 4 

และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ

ทางการค้าและเศรษฐกจิระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของ

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของสหพันธรัฐรัสเซีย

 P P หนังสือ อก. ที่ อก0806/936 

ลว. 23 ก.พ. 64

ไมมี ไม่มี จัดท าความเห็น อก. ต่อผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ

ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกจิไทย-สหพันธรัฐ

รัสเซียคร้ังที่ 4 และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยาย

ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกจิระหว่างกระทรวง

พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนา

เศรษฐกจิของสหพันธรัฐรัสเซีย และตารางติดตามผลการ

ประชุมฯ ของกระทรวงพาณิชย์

52 ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอของกลุ่ม G90  P P หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/178 

ลว. 15 ก.พ. 64

ไมมี ไม่มี จัดท าความเห็น สศอ. ต่อเอกสารข้อเสนอของกลุ่ม G90 

และการเข้าร่วมสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว

53 ความคืบหน้าของการเจรจาเพือ่จัดท ากฎเกณฑ์ด้าน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก
 P P หนังสือ อก. ที่ อก0806/648 

ลว. 9 ก.พ. 64

ไมมี ไม่มี จัดท าข้อคิดเห็นของ อก. ต่อผลความคืบหน้าการเจรจา

กฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้า

โลก

54 ข้อคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาความ

ร่วมมือเขตเศรษฐกจิพิเศษในพืน้ที่แผนงาน IMT-GT
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/240 

ลว. 12 มีค 64   

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1323 

ลว. 15 มีค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติส าหรับร่างผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา

ความร่วมมือเขตเศรษฐกจิพิเศษในพืน้ที่แผนงาน IMT-GT

55 ความเห็นต่อการพิจารณาเอกสารรายงานการทบทวน

นโยบายการค้า (Trade Policy Review : TPR) ของ

เวียดนาม

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/309

 ลว. 19 มีค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส าหรับการพิจารณาเอกสารรายงานการทบทวนนโยบาย

การค้า (Trade Policy Review : TPR) ของเวียดนาม
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56 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy

 Review: TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐการ์ตา
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/201

 ลว. 3 มี.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1206

 ลว. 8 มี.ค. 64 และเร่ืองเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการทบทวน

นโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ภายใต้ 

WTO ของรัฐการ์ตา ในส่วนของการพัฒนาความสัมพันธ์

กบัคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN-GCC) 

ซ่ึงครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ การศึกษา 

วัฒนธรรม สาธารณสุข สารสนเทศ การท่องเที่ยว รวมทั้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการเกษตร

57 ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-

มองโกเลีย ฉบับโต้ตอบโดยฝ่ายมองโกเลีย
 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/227

ลว. 10 มี.ค. 64

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/1310 

ลว. 11 มี.ค. 64  และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

แผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย พ.ศ. 

2021-2026 โดยในหลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างแผนฯ 

โดยเฉพาะในสาขาความร่วมมือทางวิชาการ (Technical 

Cooperation) ในสาขาอุตสาหกรรมส่ิงแวดล้อม รวมถึง

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการใช้เทคโนโลยี

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิม่ใน

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในโรงสีข้าวให้กบักลุ่มประเทศ

ก าลังพัฒนา

58 ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชน

จีนว่าด้วยการร่วมกนัส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกจิสายไหม

และเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/253 

ลว. 17 มี.ค. 64            

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1369 

ลว. 17 มี.ค. 64 และเร่ืองเดิม

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนว่าด้วยการ

ร่วมกนัส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกจิสายไหมและเส้นทางสาย

ไหมทางทะเล ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบันทึกความ

เข้าใจฯ ในการเชื่อมโยงความร่วมมือตามแนวระเบียง

เศรษฐกจิที่ส าคัญของไทยและจีน
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59 ความเห็นต่อเอกสารแนวคิดของเอกสารผลลัพธ์การ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก คร้ังที่ 16
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/272

 ลว. 23 มี.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1486

 ลว. 23 มีค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับเอกสาร

แนวคิดของเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดเอเชีย

ตะวันออก ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ-

เศรษฐกจิหมุนเวียน-เศรษฐกจิสีเขียว (BCG) และสาขา

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพตามหลักเศรษฐกจิ

หมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ พลาสติก อาหาร 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สินแร่และโลหะ

60 ท่าทีต่อประเด็นในเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น า

เอเชีย-ยุโรป คร้ังที่ 13 และความเห็นของ สศอ.
 P P บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/91  

ลว. 1 มี.ค. 64 

บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/191 

ลว. 2 มี.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/1099 

ลว. 3 มี.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับท่าที

ต่อประเด็นในเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น าเอเชีย-ยุโรป 

คร้ังที่ 13

61 ความเห็นต่อข้อเสนอท่าที สศอ.ส าหรับการพิจารณา

ปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทยภายใต้

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ตุรกี

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/116

ลว. 9 ก.พ. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/936 

ลว. 23 ก.พ. 64 และเร่ืองเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส าหรับข้อเสนอท่าทีการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิด

ตลาดสินค้าของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) 

ไทยตุรกี

62 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง คร้ังที่ 9
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/354

 ลว. 8 เม.ย 64   

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1892

 ลว. 22 เม.ย 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง คร้ังที่ 9 

เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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63 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน

อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Economic Minister 

(AEM Retreat) คร้ังที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/366

ลว. 25 มี.ค 64   

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2017

ลว. 27 เม.ย 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน

อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Economic Minister (AEM

 Retreat) คร้ังที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้องเพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

64 ข้อมูลประกอบและประเด็นหารือส าหรับการประชุม 

Political Consultations ไทย-อิหร่าน คร้ังที่ 4 และ

ข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/302

 ลว. 31 มี.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1655

 ลว. 1 เม.ย. 64  และเร่ืองเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล

และประเด็นหารือ ด้านมาตรฐานและการรับรอง เพือ่

สนับสนุนการอ านวยความสะดวกทางการค้า ด้วยการ

ติดตามสถานะการจัดท าร่างโต้ตอบ MOU ด้านมาตรฐาน

ระหว่าง อก. โดย สมอ. กบั สถาบันมาตรฐานและวิจัย

อุตสาหกรรมอิหร่าน

65 ข้อเสนอความเห็นส าหรับการประชุมเพือ่พิจารณา

รายการสินค้าส่ิงแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค และ

ข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 ลว.

 2 เม.ย. 64

    ไม่มี    ไม่มี จัดท าและเสนอความเห็น ผศอ. ส าหรับบทศึกษาวิเคราะห์

ข้อเสนอรายการสินค้าส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 รายการตาม

พิกดัศุลกากร 8 หลัก ต่อคุณลักษณะความเป็นไปได้เชิง

กายภาพการผลิต  ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์

และนิยามของสินค้าส่ิงแวดล้อมภายใต้เอเปค

66 ความเห็นต่อข้อมูลและการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบั

นโยบายวัสดุหมุนเวียนที่น ากลับมาใช้ภายใต้กรอบเอเปค
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/164

 ลว. 16 เม.ย. 64 

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/410

 ลว. 16 เม.ย. 64 และเร่ืองเดิม

     ไม่มี      ไม่มี เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ ด้านเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) 

และการตอบแบบสอบถามของสหรัฐอเมริกา ด้านนโยบาย

และกฎหมาย และการีส่วนร่วมของภาคเอกชน ด้านการ

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
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67 ข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการประชุมคณะท างาน

เพือ่ส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างไทยและจีน 

คร้ังที่ 2 ความเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/171

 ลว. 26 เม.ย. 64 

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/442

 ลว. 28 เม.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ เพือ่ประกอบการจัดท าท่าทีไทย ได้แก ่ผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน 

2560-2564 และ ผลการด าเนินโครงการความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิด้านมาตรฐานโรงสีข้าว และข้อเสนอความ

ร่วมมือด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม

68 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค 

ประจ าปี 2564 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/173

 ลว. 28 เม.ย. 64 

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/443

 ลว. 28 เม.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อ

ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2564 และ

ความเห็นต่อร่างเอกสาร ปฏิญญาห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโค

วิด-19 และร่างปฏิญญาการบริการเพือ่สนับสนุนการ

เคล่ือนย้ายสินค้าที่จ าเป็น

69 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วน

ร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และการ

เยียวยาที่จ าเป็นอันเกดิจากผลกระทบของการท า

หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสาม ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/178

 ลว. 29 เม.ย. 64 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2 

ลว. 30 เม.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อ กองกฎหมาย สปอ. เพือ่ประกอบการ

เสนอความเห็นส าหรับเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ 

ต่อคณะรัฐมนตรี ในการออกพระราชบัญญัติฯ ด้านการ

จัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกบัการค้าเสรี  โดยอาจพิจารณา

เพิม่เติม ค านิยาม "ประชาชน" เพือ่ใครอบคลุมผลกระทบที่

อาจเกดิขึ้นกบัผู้ประกอบการและนักลงทุน

70 ความเห็นต่อร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาจัดท าความ

ตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรียุโรป 

(Terms of Reference (TOR) for Negotiations of a 

Free Trade Agreement between the EFTA 

States and the Kingdom of Thailand)

 P P หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 806/11

ลว. 7 เม.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี

ระหว่างไทยกบัสมาคมการค้าเสรียุโรป
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71 ความเห็นต่อการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษแก่

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน าเข้าและ

โควต้า (Duty Free Quota Free Scheme:  DFQF) 

ของไทย ระยะที่ 2

 P P บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก0806/12

 ลว. 8 เมย 64 

หนังสือ อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก

0806/1890 ลว. 22 เม.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส าหรับการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษแกป่ระเทศพัฒนา

น้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน าเข้าและโควต้า (Duty 

Free Quota Free Scheme:  DFQF) ของไทย ระยะที่ 2

72 รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี

ไทย-ตุรก ีคร้ังที่ 7 และข้อคิดเห็นของ สศอ.
 P P บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/172 

ลว. 27 เม.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับรายงานผลการเข้าร่วมการ

ประชุมเจรจาความตกลงการคาเสรี ไทย-ตุรก ีคร้ังที่ 7 ผ่าน

ระบบ Zoom เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป

73 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพือ่ด าเนินความเป็น

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ระยะที่ 2 และ

ความเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/45 

ลว. 19 พ.ค 64   

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/2421 

ลว. 21 พ.ค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

แผนปฏิบัติการเพือ่ด าเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ไทย-เวียดนาม ระยะที่ 2  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบั อก.

74 ความเห็นต่อการด าเนินงานตามผลการประชุม

คณะกรรมการประสานการด าเนินการภายใต้ความตก

ลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) คร้ังที่ 35 ภายใต้

ตารางข้อเรียกร้องมาตรการที่มิใช่ภาษี (Matrix of 

Actual Cases: MAC)

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/542  

ลว. 31 พ.ค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส าหรับการด าเนินงานตามผลการประชุมคณะกรรมการ

ประสานการด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของ

อาเซียน (CCA) คร้ังที่ 35 ภายใต้ตารางข้อเรียกร้อง

มาตรการที่มิใช่ภาษี (Matrix of Actual Cases: MAC)
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75 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาส าหรับ

การประชุมติดตามผลกลางปี ไทย-บาห์เรน คร้ังที่ 2
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/418

 ลว. 5 พ.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2213

 ลว. 6 พ.ค. 64  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล

และประเด็นสนทนาเพือ่การเชิญชวนนักลงทุนบาห์เรนใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีโอกาสและต่อยอดการพัฒนา

อุตสาหกรรมร่วมกนั ได้แก ่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเคร่ืองมือแพทย์

76 ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการประชุม

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน คร้ังที่ 27
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/420

 ลว. 6 พ.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2229

 ลว. 7 พ.ค. 64  และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล

และประเด็นสนทนา ด้านการก าหนดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 

และร่วมมือระดับอนุภูมิภาคกบัจีน เพือ่ขอรับการสนับสนุน

กองทุนขับเคล่ือนการจัดท าโครงการความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรม

77 ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการ

ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน คร้ังที่

 4/2564 ภายใต้กรอบเอเปค

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/516

 ลว. 25 พ.ค. 64 และเร่ืองเดิม

     ไม่มี      ไม่มี เสนอข้อมูลสถานะการด าเนินงานและประเด็นหารือต่อกรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านสินค้าส่ิงแวดล้อม โดย

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านกายภาพสินค้าและการ

พิจารณาการลดภาษีศุลกากรที่สอดคล้องกบัประโยชน์ที่

จ าเป็นกบัสินค้าอุตสาหกรรมและการประเมินผลการ

ด าเนินงาน

78 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 6
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/469 

ลว. 25 พ.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2554

 ลว. 27 พ.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารผลลัพธ์ เพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ด้านการพัฒนา

ห่วงโซ่อุปทานและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม และ

การส่งเสริมการเจริญเติมโตทางเศรษฐกจิที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ BCG Model
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79 ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวความคิดการจัดท าถ้อย

แถลงร่วมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความ

ร่วมมือภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/470

 ลว. 25 พ.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2555

 ลว. 27 พ.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับการ

จัดท าร่างเอกสารแนวความคิดการจัดท าถ้อยแถลงร่วมฯ 

อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และเสนอเพิม่เติมสาขา

อุตสาหกรรมที่ตอลสนองต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่

 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ

ยานยนต์สมัยใหม่

80 ความเห็นเกี่ยวกบัการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(ADB) ผ่านกองทุน navegar II, L.P.
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/471

 ลว. 25 พ.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2556

 ลว. 27 พ.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังส าหรับการลงทุนของ 

ADB ในกองทุน Nevegar II, L.P. เพือ่เสริมมาตรการ

การเงินในกลุ่มประเทศเพือ่นบ้านและลดกระทบทาง

เศรษฐกจิจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสาขาการผลิต

และบริการที่จ าเป็น อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค การบริการ

ธุรกจิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสุขภาพ ทีสอดคล้อง

กบัวัตถุประสงค์ของ ADB

81 ข้อคิดเห็นต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองส าหรับการ

ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย

การต่อต้านการทุจริต ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

และความเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/428

ลว. 11 พ.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก0806/2278

 ลว. 12 พ.ค. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส าหรับร่างปฏิญญาทาง

การเมืองส าหรับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

สมัยพิเศษว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ฉบับลงวันที่ 19 

เมษายน 2564

82 ความเห็นต่อข้อมูลส าหรับการประชุม Political 

Consultations ไทย-อิตาลี คร้ังที่ 2
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่

อก0806/433 ลว. 13 พ.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/2327

 ลว. 14 พ.ค. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล

การประชุม Political Consultations ไทย-อิตาลี คร้ังที่ 2
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83 ข้อมูลและความเห็นส าหรับการเข้าร่วมการประชุม 

"The 7th World Cities Summit 2021" ของ รวอ.
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/507

ลว. 15 มิ.ย. 64  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานรัฐมนตรี อก. ส าหรับการเข้า

ร่วมการประชุม "The 7th World Cities Summit 2021"

 ของ รวอ. ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 64 ผ่านระบบส่ือสาร

ออนไลน์

84 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ "ASEAN -japan Joint 

Statement on Initiative on Accelerating Green 

Growth in the Region "

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/516

 ลว. 18 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/2992

ลว. 22 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างแถลงการณ์ 

"ASEAN -japan Joint Statement on Initiative on 

Accelerating Green Growth in the Region "

85 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารสถานะการมีผลบังคับใช้ความตก

ลงด้านเศรษฐกจิของอาเซียน
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/523

ลว. 22 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3013

 ลว. 23 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับเอกสาร

สถานะการมีผลบังคับใช้ความตกลงด้านเศรษฐกจิของ

อาเซียน

86 ความเห็นต่อการแกไ้ขภาคผนวก 2 (เร่ืองกฎเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์) ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย

และญี่ปุ่น ส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกจิ (JTEPA)

 P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/242 

ลว. 22 มิ.ย. 64

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/536

ลว. 25 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3128

ลว. 28 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการแกไ้ขภาคผนวก 2 (เร่ืองกฎเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์)ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ

ญี่ปุ่น ส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกจิ (JTEPA) เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

87 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนา

ชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. 2564-2568
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/558

ลว. 29 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3151

 ลว. 29 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อคิดเห็นต่อกระทรวงมหาดไทยส าหรับร่าง

แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจน พ.ศ. 2564-2568
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88 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรี

ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 6 

เกี่ยวกบัการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/480

ลว. 31 พ.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2650 

ลว. 1 มิ.ย. 64  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ

ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 6 เกี่ยวกบัการขับเคล่ือน

อุตสาหกรรมด้วย Bio-Circular-Green Economy: BCG 

Model และการสร้างความร่วมมือกบัประเทศสมาชิก

กรอบความร่วมมือ MLC

89 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพือ่

การปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ....

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/538

 ลว. 18 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

เกี่ยวกบัร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพือ่ช่วยเหลือเพือ่การ

ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบ

จากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ....

90 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 6
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/537

ลว. 24 มิ.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/537

ลว. 25 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3118

ลว. 28 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่น้ าโขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 6 

เพือ่ร่วมสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือด้าน

การพัฒนาที่ย่ังยืน ตามแนวคิด Bio-Circualr-Green 

Model (BCG) และการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-

ล้านช้างของสาธารณประชาชนจีน เพือ่ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

91 ความเห็นต่อเอกสารแนวทางการเจรจาเปิดตลาดสินค้า
อ่อนไหวเพิม่เติมและความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
ประเด็นอื่นๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี

 P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/243

ลว. 22 มิ.ย. 64

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/592

ลว. 24 มิ.ย. 64 และเร่ืองดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศส าหรับ
เอกสารแนวทางการเจรจาเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิม่เติม
และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประเด็นอื่นๆ ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
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92 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเป

คประจ าปี 2564 และร่างแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/541

ลว. 24 มิ.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/541

ลว. 25 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3177

ลว. 30 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค

 ประจ าปี 2564 และร่างแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

93 ความเห็นต่อการแปลงพิกดัอัตราศุลกากรในร่างตาราง
ข้อผูกพันทางภาษีของไทย ฉบับ HS 2017 ภายใต้

ความตกลงวา่ด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-เปรู (TPCEP)

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/619 

ลว. 29 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม
   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 

ส าหรับแนวทางการจัดท าร่างตารางการลดภาษี ความตก
ลงการค้าเสรี ไทย -เปรู ภายใต้เง่ือนไขการแปลงพิกดั
ศุลกากร HS 2012 เป็น HS 2017

94 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) 
ระหวา่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกบักรม
ส่ิงแวดล้อมยของสมาพันธรัฐสวสิ ในความร่วมมือด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/545 

ลว. 25 มิ.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/545

ลว. 28 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3176 

ลว. 30 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement)
 ระหวา่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกบักรมส่ิงแวดล้อมย
ของสมาพันธรัฐสวสิ ในความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพือ่ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

95 ความเห็นต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ัง

คณะท างานร่วมด้านการร่วมมือทางการค้าและ

เศรษฐกจิระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกจิ

สาธารณรัฐออสเตรียกบักระทรวงพาณิชย์ของ

ราชอาณาจักรไทย

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/535

ลว. 24 มิ.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/535

ลว. 25 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3127

 ลว. 28 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อบันทึกความเข้าใจวา่ด้วยการจัดต้ัง
คณะท างานร่วมด้านการร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกจิ
ระหวา่งกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกจิสาธารณรัฐออสเตรีย
กบักระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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96 ข้อคิดเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธไ์ทย-ฝร่ังเศส
 และความเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/552

ลว. 29 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3150

ลว. 29 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธไ์ทย-
ฝร่ังเศส เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

97 ความเห็นต่อการพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมาธกิาร  P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/478

ลว. 28 พ.ค. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/478

ลว. 1 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2800

 ลว. 8 มิ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการพิจารณาข้อเสนอแนะของ
กรรมาธกิารเพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

98 ความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมการร่วมก ากบัการ

ด าเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง 

(ASEAN-Hong Kong FTA-Joint Committee: 

AHKFTA-JC) คร้ังที่ 2

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/624 

ลว. 1 กค 64   และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมก ากบัการด าเนินงาย

ภายใต้ความตกลาการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ในส่วนการ

จัดต้ังกลไกในการก ากบัดูแลโครงการความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิและวิชาการ (Economic and Technical 

Cooperation: ECOtech)

99 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนวา่ด้วย
การต่อต้านขยะทะเล พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN 
Regional Action Plan for Combating Marine 
Debris 2021-2025)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/597

ลว. 6 กค 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/59

ลว. 7 กค 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/3443

ลว. 14 กค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนวา่
ด้วยการต่อต้านขยะทะเล พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN 
Regional Action Plan for Combating Marine Debris
 2021-2025) เพือ่ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
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100 ความเห็นต่อการพิจารณาเอกสารการประชุม

คณะท างานเร่ืองการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO 

ของติมอร์-เลสเต คร้ังที่ 2

 P P หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/712 

ลว. 29 กค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส าหรับการพิจารณาเอกสารการประชุมคณะท างานเร่ือง

การภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์-เลสเต 

คร้ังที่ 2

101 ความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการ

ประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียว

และเป้าหมายโลก ปี 2030 (Partnering for Green 

Growth and Global Goals of 2030: P4G) คร้ังที่ 2

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/546

ว. 30 มิ.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/546

ลว. 30 มิ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2650

ลว. 6 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการ

ประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและ

เป้าหมายโลก ปี 2030 คร้ังที่ 2 โดยเฉพาะการส่งเสริม

นโยบายเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียนและ

เศรษฐกจิสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) 

เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

102 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น าเขต

เศรษฐกจิเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/592

 ลว. 2 ก.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3263 

ลว. 5 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับเอกสาร

ผลลัพธ์การประชุมเขตเศรษฐกจิเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ 

ในประเด็นการเติบโตที่ครอบคลุม (Inclusive Growth)

เพือ่ให้ครอบคลุมกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และ

จ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟูทางเศรษฐกจิ

103 ความเห็นเบื้องต้นต่อการแปลงพิกดัศุลกากรในร่าง

ตารางข้อผูกพันทางภาษีของไทย ฉบับ HS 2017 

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิที่

ใกล้ชิดย่ิงขึ้นไทย-เปรู (TPCEP) และ 2.ความเห็น

เบื้องต้นต่อการแปลงพิกดัศุลกากรในตารางข้อผูกพัน

ทางภาษีของไทยภายใต้ความตกลง TPCEP ในระบบ 

HS 2017

 P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/295 

ลว. 14 ก.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/667 

ลว. 14 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส าหรับการแปลงพิกดัศุลกากรในร่างตารางข้อผูกพันทาง

ภาษีของไทย ฉบับ HS 2017 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการ

เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิที่ใกล้ชิดย่ิงขึ้นไทย-เปรู (TPCEP)

 และ 2 ความเห็นเบื้องต้นต่อการแปลงพิกดัศุลกากรใน

ตารางข้อผูกพันทางภาษีของไทยใต้ความตกลง TPCEP ใน

ระบบ HS 2017

63



เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก.

 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

104 ความเห็นต่อร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน

การท าเหมืองแร่และธรณีวิทยาระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร

โมร็อกโก

 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/637

ลว. 15 ก.ค. 64

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/3520

ลว. 16 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือการท าเหมืองแร่และ

ธรณีวิทยาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ในการพัฒนาและ

เชื่อมโยงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกบั

ภูมิภาคแอฟริกา เพือ่น าไปสู่การขยายโอกาสการส่งเสริม

การค้าและการลงทุน

105 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมติดตามผล

กลางปี (Mid-year Review) ไทย-บาห์เรน คร้ังที่ 2
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/645

ลว. 19 ก.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3612

ลว. 21 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารผลลัพธ์การประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year 

Review) ไทย-บาห์เรน คร้ังที่ 2 ในส่วนของความร่วมมือ

ในด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล และความร่วมมือทาง

วิชาการในสาขาการเกษตรและประเด็นสุขภาพและบริการ

ทางการแพทย์

106 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ

ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 6
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/651 

ลว. 21 ก.ค. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/651

ลว. 23 ก.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3669

 ลว. 30 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างคร้ังที่ 6  เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

64



เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก.

 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

107 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพือ่

เตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปคและ

การประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 และ

ข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/654

ลว. 22 ก.ค. 64

บันทึก อก. ที่ อก 0806/654

ลว. 22 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุม

คณะกรรมการระดับชาติ เพือ่เตรียมการจัดการประชุม

ผู้น าเขตเศรษฐกจิและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 

ปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ประชุม

ทางไกล (โปรแกรม ZOOM)

108 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกบั

สภาที่ปรึกษาทางธุรกจิของเอเปค (APEC Business 

Advisory Council: ABAC) และการประชุมรัฐมนตรี

การค้าเอเปค ประจ าปี 2021 (Ministers Responsible

 for Trade Meeting 2021)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/653

ลว. 22 ก.ค. 64

บันทึก อก. ดว่นที่สุด ที่ อก 0806/653

ลว. 22 ก.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3670

ลว. 30 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส าหรับผลการ

ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกบัสภาที่ปรึกษาทางธุรกจิของ

เอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และ

การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี 2021 

(Ministers Responsible for Trade Meeting 2021) 

เพือ่สนับสนุนการอ านวยความสะดวกทางการค้า การ

ลงทุนและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่รับมือ

และเร่งฟืน้ฟูเศรษฐกจิในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19

109 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของ

เอเปค ค.ศ. 2040
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด0806/674

ลว. 29 ก.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3689 

ลว. 30 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

แผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 

เพือ่ร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินงานขับเคล่ือนความ

ร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกจิเอเปคให้เป็นไป

เจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040
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110 ความเห็นต่อการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการยุบ

รวมคณะท างานเอเปค
 P P หนังสือ อก. ที่ อก 0806/711 

ลว. 29 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเศษฐกจิระหว่างประเทศส าหรับการ

พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการยุบรวมคณะท างาน

เอเปค ในส่วนของการจัดต้ังคณะท างานเอเปคเพือ่

ขับเคล่ือนประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนในระบบ

เศรษฐกจิ และการยุบรวมคณะท างานในความรับผิดชอบ 

ได้แก ่กลุ่มหารือสาขายานยนต์ (Automotive Dialogue: 

AD)

111 ความเห็นต่อการประชุมคณะท างานเร่ืองการ

ภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 

ของซูดาน คร้ังที่ 5

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/661 

ลว. 22 ก.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3642

ลว. 23 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อการประชุม

คณะท างานเร่ืองการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การ

การค้าโลก (WTO) ของซูดาน คร้ังที่ 5 ในประเด็นที่ไทยจะ

ได้รับประโยชน์จากการใช้อัตราภาษีศุลกากรทั่วไป (MFN) 

และสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรรมเพือ่เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของซูดานที่มีศักยภาพ

112 ความเห็นต่อการประชุมหารือข้อเสนอโครงการความ

ร่วมมือระหว่างไทยและ UNIDO
 P P บันทึก สศอ. ที่ อก0806/599 

ลว. 7 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม
ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อ สมอ. ส าหรับข้อเสนอโครงการความ

ร่วมมือระหวา่งไทยและ UNIDO ในสาขาอุตสาหกรรม
เคร่ืองปรับอากาศเพือ่พัฒนาประสิทธภิาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
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113 ความเห็นต่อร่างความเห็นทั่วไปที่ 26 ว่าด้วยที่ดินและ

สิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม (General 

Comment No.26 on Land and Economic , 

Social and Cultural Rights)

 P P บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/602

ลว. 7 ก.ค 64

หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/3337

ลว. 8 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงบุติธรรมส าหรับร่างความเห็น

ทั่วไปที่ 26 ว่าด้วยที่ดินและสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และ

วัฒนธรรม ของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วย

เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม (General Comment 

No.26 on Land and Economic , Social and 

Cultural Rights)

114 ความเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและ

การลงทุนอาเซียน-สหรัฐฯ ปี 2021-2022
 P P หนังสือ สศอ. ที่ อก0806/640 

ลว. 7 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน

อาเซียน-สหรัฐฯ ปี 2021-2022

115 ข้อเสนอท่าที สศอ. ต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอ

การเปิดตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลงการค้า

เสรี (FTA) ไทย - ตุรก ีและความเห็นของ สศอ.

 P P หนังสือ สศอ. ที่ อก0806/654 

ลว. 8 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม
ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

ส าหรับข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความ
ตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย - ตุรกี

116 ความเห็นต่อกรอบเจรจาของไทยส าหรับการประชุม

คณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การ

การค้าโลก เร่ืองการเจรจาจัดท าความตกลงว่าด้วยการ

อุดหนุนประมง

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/638 

ลว. 15 ก.ค 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/638

ลว. 16 ก.ค 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/3604

 ลว. 21 ก.ค. 64 และเร่ืองเดิม

ไมมี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรอบเจรจาของไทยส าหรับการประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การ
การค้าโลก เร่ืองการเจรจาจัดท าความตกลงวา่ด้วยการ
อุดหนุนประมง เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

67



เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก.

 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

117 ความเห็นต่อบันทึกความร่วมมือระหวา่งกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และส านักงานนโยบายด้านการดูแล
สุขภาพ ส านักเลขาธกิารรัฐสภาแห่งญี่ปุ่น กระทรวง
กจิการภายในและการส่ือสารแห่งญี่ปุ่น กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการแห่งญี่ปุ่น และ
กระทรวงเศรษฐกจิการค้า และอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น
สาขาการดูแลสุขภาพ

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/330

 ลว. 6 สค 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/695

ลว. 11 สค 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/3873

ลว. 20 สค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อบันทึกความร่วมมือระหวา่งกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงการอุดมศึกษา
 วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรมแห่งราชอาณาจักรไทย 
และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ส านักงานนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ ส านักเลขาธกิาร
รัฐสภาแห่งญี่ปุ่น กระทรวงกจิการภายในและการส่ือสาร
แห่งญี่ปุ่นกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ
แห่งญี่ปุ่น และกระทรวงเศรษฐกจิการค้า และอุตสาหกรรม
แห่งญี่ปุ่น สาขาการดูแลสุขภาพ เพือ่ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

118 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับ

รัฐมนตรี คร้ังที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจิ

สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/332

ลว. 9 สค 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/697

ลว. 10 สค 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/3875

ลว 20 สค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับ

รัฐมนตรี คร้ังที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจิสาม

ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

119 ความเห็นต่อเอกสารรายงานการทบทวนนโยบาย
ทางการค้า (Trade Policy Review - TPR) ของสิงคโปร์

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/752 

ลว. 17 สค 64 และเร่ืองเดิม
   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

ส าหรับการพิจารณาเอกสารรายงานการทบทวนนโยบาย
ทางการค้า (Trade Policy Review - TPR) ของสิงคโปร์

120 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหวา่งอาเซียนกบั
องค์การเพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพัฒนา

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด    ที่ อก 0806/719 

ลว. 18 สค 64  

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3848 

ลว. 19 สค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างบันทึกความ
เข้าใจระหวา่งอาเซียนกบัองค์การเพือ่ความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิและการพัฒนา
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121 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างปประเทศ

อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพือ่เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 

30 ปี

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว.

 2 สค. 64 

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว. 3

 สค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3389 

ลว. 13 สค. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพือ่เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี

 เกี่ยวกบัประเด็นความร่วมมือภายใต้ข้อริเร่ิมแถบและ

เส้นทาง (  BR) โดยการจัดประชุมกลไกความร่วมมือระดับสูง

ไทย-กวางตุ้ง เพือ่ชับเคล่ือนความเฃ่ือมโยงระหว่างเขต EEC

 กบัเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเกา๊ (GBA) และการ

สนับสนุนการลงทุนของธุรกจิจีนใน EEC รวมถึง

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

122 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้าน

การปฏิรูปโครงสร้าง (Structuaral Reform 

Ministerial Meeting: SRMM) คร้ังที่ 3 ผ่านระบบการ

ประฃุมทางไกล

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/690 ลว.

 5 สค. 64 

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/690 ลว. 6

 สค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3789 

ลว. 13 สค. 64   และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ด้าน

การปฏิรูปโครงสร้าง (Structural Reform Ministerial 

Meeting: SRMM) คร้ังที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

ด้านการปฏิรูปโครงสร้าง เพือ่ร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงาน

และส่งเสริมบทบาทน าในการพัฒนาความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรมกบัสมาชิกเขตเศรษฐกจิเอเปคใน

วาระที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 

2565 เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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123 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความ

ร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ่งคร้ังที่ 1
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/705 

ลว. 13 สค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3806

ลว. 13 สค. 64 และเร่ืองเดิม

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่าง

ไทย-มณฑลกวางตุ้งคร้ังที่ 1 ในส่วนของการส่งเสริมการ

แลกเปล่ียนของผู้ประกอบการ Start-up และความร่วมมือ

สาขาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และสาขา

เศรษฐกจิและการค้า เพือ่ให้การส่งเสริมความร่วมมือใน

ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ Start-up เกดิผลเป็น

รูปธรรมและต่อยอดจากความร่วมมือที่ได้มีการด าเนินการ

อยู่แล้ว

124 ความเห็นต่อรายงานผลลัพธแ์ละเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก
การประชุม BIMSTEC Start-up Conclave

 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/725 

ลว. 19 สิงหาคม 2564 

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/3882 

ลว. 20 สิงหาคม 2564

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับ
รายงานผลลัพธแ์ละเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการประชุม 
BIMSTEC Start-up Conclave ในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของไทย ผ่านกจิกรรมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
 ประสบการณ์ และการวจิัยพัฒนาร่วมในด้านนวตักรรม
และดิจิทัล เพือ่ฃยายความร่วมมือด้านการค้าและการ
ลงทุนระหวา่งกนั

125 ความเห็นต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจวา่ด้วยการ
ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้
กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย

 P P บันทึก สศอ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/716

ลว. 17 สค. 64 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/716

ลว. 19 สค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3920 

ลว. 25 สค. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจวา่ด้วยการ
ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย เพือ่
ประกอบการพิจารณาของคระรัฐมนตรี
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126 ความเห็นต่อแนวทางการจัดท ารายการสาขาบริการที่
เกี่ยวข้องกบัส่ิงแวดล้อม ในกรอบเอเปค

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/711

 ลว. 16 สค. 64 และเร่ืองเดิม
เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับ
แนวทางการจัดท ารายการสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกบั
ส่ิงแวดล้อม ในกรอบเอเปค โดยเสนอสาขาอุตสาหกรรม
บริการที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมการผลิต 
(Manufacturing Related Services: MRS)  สาขาบริการ
ด้านส่ิงแวดล้อมและบริการอื่นๆ รวมถึงเสนอให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของสิทธปิระโยชน์จากการลด
ภาษีศุลกากรของสินค้าส่ิงแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค ได้
ส่งผลกระทบที่มีนัยส าคัญอย่างไรในด้านส่ิงแวดล้อม เพือ่ใช้
เป็นพืน้ฐานการด าเนินงานด้านการค้าบริการส่ิงแวดล้อม

127 ข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาในโอกาสการเยือน

ไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และความเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/736

ลว. 23 สค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3903

 ลว. 24 สค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ ส าหรับข้อมูล

ประกอบและประเด็นสนทนา ได้แก ่1) ความคืบหน้าการ

ด าเนินงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง อก. กบั MOITE 

เพือ่จัดท าความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0 และ 2) ข้อริเร่ิม

การด าเนินโครงการและกจิกรรมด้านอุตสาหกรรมแห่ง

อนาคต และด้านเศรษฐกจิสีเขียวกบัฝ่ายเกาหลี

128 ความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนไทย
อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/736

ลว. 23 สค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3910

 ลว. 24 สค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง
แถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใน
การพัฒนาความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหวา่งกนั
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129 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเอเปค คร้ังที่ 27
 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/812

 ลว. 31 สค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมส าหรับร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม คร้ังที่ 27 ที่สอดคล้องกบันโยบาย

และมาตรการรองรับของ อก. ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย SMEs

 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

130 ความเห็นต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี

ศึกษาเอเชีย-ยุโรป คร้ังที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/709 

ลว. 16 ส.ค. 64

บันทึก อก. ที่ อก0806/709

ลว. 17 ส.ค. 64

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/3917 

ลว. 25 สค. 64 และเร่ืองเดิม

ไมมี ไม่มี จัดท าข้อคิดเห็นของ สศอ. ต่อข้อการเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป คร้ังที่ 8 และการ

ประชุมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ

131 ความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจากรอบความตกลงว่า

ด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน

ระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกบัราชอาณาจักรไทย

 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/745

ลว. 25 ส.ค 64

หนังสือ อก. ที่ อก0806/3947

ลว. 26 ส.ค. 64

ไมมี ไม่มี จัดท าข้อเสนอท่าที อก. ต่อร่างกรอบการเจรจากรอบ

ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบ

ด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกบัราชอาณาจักร

ไทยร่างความเห็นทั่วไปที่ 26 ว่าด้วยที่ดินและสิทธิทาง

เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม ของคณะกรรมการ

สหประชาชาติว่าด้วยเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม

132 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแนวคิด "Concept of Japan's
 Proposal on ASEAN-Japan Priority for 
Innovative and Sustainable Growth"

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/763 

ลว. 31 ส.ค. 64  

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/4027 

ลว. 1 ก.ย. 64  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อคิดเห็นต่อ
ร่างเอกสารแนวคิด "Concept of Japan's Proposal on 
ASEAN-Japan Priority for Innovative and 
Sustainable Growth"
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133 ความเห็นต่อกรอบการอ านวยความสะดวกด้านการ
ลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Facilitation
 Framework: AIFF)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/762 

ลว. 1 ก.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/4459

ลว. 7 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรอบการอ านวยความสะดวกด้านการ
ลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Facilitation 
Framework: AIFF) เพือ่ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

134 ข้อคิดเห็นต่อรายการสินค้าเพิม่เติมที่ฟิลิปปินส์อาจ

ระงับสิทธิประโยชน์ทางการค้ากบัสินค้าของไทยจาก

กรณีพิพาทสินค้าบุหร่ีน าเข้าภายใต้ WTO

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/842 

ลว. 7 ก.ย. 64  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

รายการสินค้าเพิม่เติมที่ฟิลิปปินส์อาจระงับสิทธิประโยชน์

ทางการค้ากบัสินค้าของไทยจากกรณีพิพาทสินค้าบุหร่ี

น าเข้าภายใต้ WTO

135 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารหลักการ (Concept Paper) 

เกี่ยวกบัแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกจิในการ

พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกบัญี่ปุ่นในระยะ 5

 ปี

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/867 

ลว. 23 ก.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/4704

ลว. 28 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารหลักการ (Concept Paper) เกี่ยวกบัแผน

ยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกจิในการพัฒนาความเป็น

หุ้นส่วนระหว่างไทยกบัญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี

136 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความ

ร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง คร้ังที่ 1
 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/729

 ลว. 20 ส.ค. 64 

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/729 

ลว. 24 ส.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3986 

ลว. 31 ส.ค. 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความ

ร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง คร้ังที่ 1 โดย

ผลักดันการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้กลไกการประชุม

ให้เกดิผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทย เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

73



เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก.

 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

137 รายงานสรุปผลการประชุมเพือ่พิจารณารายการสินค้า

ส่ิงแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค คร้ังที่ 2 และข้อคิดเห็น

ของ สศอ.

 P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/364 

ลว. 30 ส.ค. 64 

    ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับรายงานสรุปผลการประชุม

เพือ่พิจารณารายการสินค้าส่ิงแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค 

คร้ังที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 10.00 - 14.00 น. 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในส่วนการพิจารณาราย

สินค้าประเภทย่อย 90.33.00 และการลดอัตราภาษีอากร

ทั่วไป จาก ร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 5 เพือ่เป็นประโยชน์และ

เป็นทางเลือกให้แกผู้่ประกอบการในไทย

138 ความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press 
Statement) ส าหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/775

 ลว. 2 ก.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/775 

ลว. 6 ก.ย. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4457

 ลว. 17 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press 
Statement) ส าหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต้) เพือ่พัฒนาความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหวา่งกนั ในสาขาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกจิ
สีเขียว เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

139 ความเห็นต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ

ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้

กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/779

 ลว. 6 ก.ย. 64 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/779 

ลว. 6 ก.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/4456

 ลว. 17 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ

ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ไม่ขัดข้องใน

หลักการต่อการลงนามโดยผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย เพืป่ระกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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140 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้
 WTO ของอาร์เจนตินา ความเห็นและประเด็นค าถาม

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/783 

ลว. 6 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม
    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

ส าหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO 
ของอาร์เจนตินา ความเห็นและประเด็นค าถาม โดยมี
ความเห็นและประเด็นค าถาม ในความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิสาขาที่ต่างฝ่ายมีศักยภาพและเกื้อกลูซ่ึงกนัและ
กนั อาทิ เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยาง

141 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจวา่ด้วยการจัดต้ัง
ศุนย์นวตักรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี 
(ASEAN-Korea Industrial Innovation Center: 
AKIIC)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่อก 0806/795

 ลว. 9 ก.ย. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4257

ลว. 9 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างบันทึกความ
เข้าใจวา่ด้วยการจัดต้ังศุนย์นวตักรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-
เกาหลี (ASEAN-Korea Industrial Innovation Center: 
AKIIC) เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การพัฒนานวตักรรมระหวา่งไทย อาเซียน และเกาหลี และ
ผลักดันสาขาความร่วมมือ ได้แก ่หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เศรษฐกจิชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยาน
ยนต์สมัยใหม่

142 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของการประชุมว่าด้วยการ

ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) คร้ังที่ 6

 P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/387

ลว. 8 ก.ย. 64 

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/799

ลว. 9 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อ กรอ. ส าหรับร่างปฏิญญาการประชุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของการประชุมว่า

ด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อ

เชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) คร้ังที่ 6 

ด้านการส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม 

โดยมีการขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่

ส่ิงแวดล้อม ได้แก ่อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ เพือ่ที่จะพัฒนาเป็นกลไกความร่วมมือในภูมิภาค

เอเชียให้ขับเคล่ือนตามนโยบาย BCG Model ของ อก.
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143 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุม

รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-

สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 11

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/827

 ลว. 15 ก.ย. 64 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/827

ลว. 15 ก.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4605 

ลว. 22 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการ

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-

สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 11 โดยเฉพาะความร่วมมือเชิง

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม คร้ังที่ 4 

รวมถึงการฟืน้ฟูเศรษฐกจิและสังคมอย่างย่ังยืนและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด - 19 เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

144 ความเห็นต่อการประชุมคณะท างานเร่ืองการ

ภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 

ของสหภาพคอโมโรส คร้ังที่ 6

 P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/406

ลว. 21 ก.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/864

 ลว. 23 ก.ย. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4705

 ลว. 28 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับเอกสารการ

ประชุมคณะท างานเร่ืองการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก

องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพคอโมโรส คร้ังที่ 6  

ในส่วนของแนวทางพัฒนาการแสวงหาความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิระหว่างกนัในรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กบักลุ่ม

ความร่วมมือภายใต้ WTO ที่คอโมโรสเป็นสมาชิก และการ

พัฒนาความร่วมมือกบัสหภาพคอโมโรสในอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป ภายใต้กลไกความร่วมมือทางวิชาการของไทย
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145 ความเห็นต่อร่างเอกสาร Concept Paper on the 

Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) in 

the post COVID-19

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/935 

ลว. 23 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างเอกสาร 

Concept Paper on the Free Trade Area of the 

Asia-Pacific (FTAAP) in the post COVID-19 เพือ่ร่วม

สนับสนุนการขับเคล่ือนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการจัดท า

เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หลังยุคโควิด-19ในช่วงที่ไทย

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565

146 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปคอ
ย่างไม่เป็นทางการ

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/851

ลว. 22 ก.ย. 64 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/851

ลว. 23 ก.ย. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4731

ลว. 29 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค

อย่างไม่เป็นทางการ เพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรับมือ

กบัโควิด-19 การเร่งฟืน้ฟูเศรษฐกจิของภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก และขับเคล่ือนการด าเนินการให้สอดคล้องกบั

แผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 ของเอเปค 

เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

147 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านสารัตถะ

เพือ่เตรียมการจัดการประชุมผุ้น าเขตเศราบกจิเอเปค

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 

3/2564 และความเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/418 

ลว. 27 ก.ย. 64

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/874

ลว. 28 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการด้านสารัตถะเพือ่เตรียมการจัดการประชุม
ผู้น าเขตเศราบกจิเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วง
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 
2565 คร้ังที่ 3/2564 วนัที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 14.00 -
 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยพิจารณาใน
 3 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
และครอบคลุม การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและ
การลงทุน และการฟืน้ฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการ
เดินทางและการท่องเที่ยว
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148 ความเห็นต่อการด าเนินการตามแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกจิและวชิาการภายใต้ความตกลง RCEP

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/967 

ลว. 29 ก.ย. 64  และเร่ืองเดิม
เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศต่อการ
ด าเนินการตามแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกจิและ
วชิาการภายใต้ความตกลง RCEP ส าหรับกจิกรรมความ
ร่วมมือ (Focus Area) ด้านวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises) และการระบุ
กจิกรรม (Indicative Activities) ภายใต้กจิกรรมความ
ร่วมมือ

149 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้
 WTO ของสาธารณรัฐเกาหลี ความเห็นและประเด็น
ค าถาม

 P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/426

ลว. 29 ก.ย. 64 

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/783 

ลว. 6 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อการ

ทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของ

สาธารณรัฐเกาหลี ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงาน และเห็นควรสอบถามข้อมูล

เพิม่เติม อาทิ แผนงาน มาตรการ และประสบการณ์จาก

การด าเนินตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การปฏิรูปด้านการผลิต

 (Manufacturing Renaissance Vision and Strategy) 

ของเกาหลี เพือ่ใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงาน

พัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและ

เกาหลีต่อไป
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เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก.

 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

150 ความเห็นต่อ (ร่าง) ปฎิญญาร่วมระหวา่งรัฐมนตรี
เศรษฐกจิอาเซียนและสหราชอาณาจักร

 P P  หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/834

 ลว. 2 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม
    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศส าหรับ

ร่างปฏิญญาร่วมระหวา่งเศรษฐกจิอาเซียนและสหราช
อาณาจักร โดยเน้นการฟืน้ฟูเศรษฐกจิจากการระบาดของ
โควดิ 19 และส่งเสริมความสัมพันธท์างเศรษฐกจิระหวา่ง
ไทยและสหราชอาณาจักรใบบริบทของอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

151 ความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือด้านเศรษฐกจิไทย-สาธารณรัฐเช็ก คร้ังที่ 3
 P P บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/792 

ลว. 8 ก.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/4242 

ลว. 8 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับการ

ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิไทย-สาธารณรัฐเช็ก คร้ังที่ 3 โดยเร่งรัดสาขา

ความร่วมมือที่มีความเห็นชอบร่วมกนัเพือ่เรียนรู้

แลกเปล่ียนนโยบายและประสบการณ์เพือ่ใช้พัฒนา

อุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ

152 ความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี 

อาเซียน-แคนาดา ของไทย และร่างเอกสารขอบเขต

สาระที่จะเจรจาในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี 

อาเซียน-แคนาดา

 P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/(ล) 28 

ลว. 10 ก.ย 64

หนังสือ อก. ที่ อก0806/4388 

ลว. 14 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อ...ส าหรับร่างกรอบการเจรจาความตกลง

การค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย และร่างเอกสาร

ขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี

 อาเซียน-แคนาดา

153 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนาคตระหว่างสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

และสหราชอาราจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

(สหราชอาณาจักร)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/837

 ลว. 15 ก.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/837 

ลว. 16 ก.ย 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/4606

ลว. 22 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมว่า

ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนาคตระหว่างสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และส

หราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก.

 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

154 ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อตกลงการด าเนินงานภายใต้

ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกบั

สมาพันธรัฐสวิส

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/4606 

ลว. 22 ก.ย. 64 และเร่ืองเดิม
    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในด้านการแกไ้ข

กฎหมายว าหรับ (ร่าง) ข้อตกลงการด าเนินงานภายใต้

ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกบัสมาพันธรัฐ

สวิส

80



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

81



หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2 

แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ

ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ าและ

เตอืนภัยภาคอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน/

ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมชวีภาพ 1,000,000 1,000,000 865,929 86.59 ผลการด าเนนิงาน

(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ

โครงการ)

กจิกรรมหลกั วางแผนการด าเนนิงานพรอ้มรวบรวม
ขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมูทัิง้ในประเทศและตา่งประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการด าเนนิงานพรอ้มรวบรวมขอ้มลู
ปฐมภมูแิละทตุยิภมูทัิง้ในประเทศและตา่งประเทศ

งาน

    -วดัจากจ านวน ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การปรับปรุงฐานขอ้มลูเดมิใหเ้ป็นปัจจบุนั 9 9 9 100

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรุงฐานขอ้มลูงานวจัิย/เทคโนโลยกีาร

ผลติอตุสาหกรรมชวีภาพ

เดอืน

    -ใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั จัดท าฐานขอ้มลูใหม่ 1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บ Bio Label ฐานขอ้มลู

    -วดัจากจ านวน

เบกิจา่ยเงนิ งวดที ่ 4 จ านวน 
14,935 บาท (หนึง่หมืน่สีพั่นเกา้รอ้ย

สามสบิหา้บาทถว้น) ตามสญัญาแกไ้ข

เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ตามสญัญาเลขที่ 
35/2564 ลงวนัที ่ 24 ธันวาคม 2563

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564 )

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดอืน แผน/ผล 12 เดอืน
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โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน/

ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดอืน แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ 1 1 1 100

    -วดัจากจ านวน ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิาร 1 1 1 100

    -วดัจากจ านวน ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Supply Chain ของผลติภัณฑ์

เป้าหมาย

1 1 1 100

    -วดัจากจ านวน ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Value Chain ของพชืส าคญั 1 1 1 100

    -วดัจากจ านวน ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูการน าเขา้-สง่ออก 1 1 1 100

    -วดัจากจ านวน ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูกฎ ระเบยีบ และนโยบายที่
เกีย่วขอ้ง

1 1 1 100

    -วดัจากจ านวน ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั ตดิตามและสรุปรายงานขา่วสารความ
เคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมชวีภาพ

90 90 105 116.67

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและสรุปรายงานขา่วสารความ
เคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมชวีภาพ

ขา่ว

    -วดัจากจ านวน

กจิกรรมหลกั จัดประชมุกลุม่ยอ่ย และการถา่ยทอด/

แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ และประชาสมัพันธโ์ครงการฯ
1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุกลุม่ยอ่ย เพือ่รวบรวมขอ้มลู 
และหารอืแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมชวีภาพ

ครัง้

    -วดัจากจ านวน
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โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน/

ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 12 เดอืน แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การถา่ยทอด/แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ ณ 
โรงงานในประเทศ ทีเ่ป็นตน้แบบในการพัฒนาและผลติ
ผลติภัณฑช์วีภาพเป้าหมาย

2 1 1 100

    -วดัจากจ านวน ครัง้

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่เผยแพร่และประชาสมัพันธ์
โครงการฯ

1 - 0

    -วดัจากจ านวน ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม
 4. สนับสนุนการจัดตัง้/การเพิม่ขดีความสามารถของศนูยก์ารออกแบบและตรวจสอบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม
และกระบวนการผลติ

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัติ

1,055,300 844,240 844,240 80 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1.พัฒนาฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
หุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ รปูแบบการนําเสนอ และ
กําหนดแนวทาง/แผนดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
หุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ รปูแบบการนําเสนอ และ
กําหนดแนวทาง/แผนดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลู

ปัญหา‐อปุสรรค

    ‐พัฒนาฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัต ิ รปูแบบการนําเสนอ และกําหนด
แนวทาง/แผนดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง

เนือ่งจากสญัญาเสร็จสิน้ภายในเดอืน
พฤศจกิายน 2564 จงึไมส่ามารถ
ดําเนนิการแลว้เสร็จภายในเดอืน
กันยายน 2564 ได ้

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 2.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัติ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัติ

ฐานขอ้มลู

    ‐รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลูฐานขอ้มลู
ผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ
เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่ ตําแหน่งงาน สาขาความเชีย่วชาญ
 และผลงาน/ประสบการณ์ รวมถงึความพรอ้มและ
ความชํานาญของหน่วยงาน โดยครอบคลมุสาขาความ
เชีย่วชาญทีส่ําคัญของอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัต ิ อาท ิ สาขาการเกษตร อตุสาหกรรม และ
บรกิาร

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั 3.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัตใินประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัตใินประเทศ

ฐานขอ้มลู

    ‐รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลูฐานขอ้มลู
เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ เชน่ เทคโนโลยดีา้น Machine Vision 
หรอื AS/RS เป็นตน้ พรอ้มทัง้มกีารจัดระดับการ
พัฒนาของเทคโนโลย ี รวมถงึขอ้มลูความพรอ้มของ
หอ้งปฏบิัตกิารวจิัยและทดสอบ
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ผลการดําเนนิงาน/
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.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับความ
เคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีม่คีวามสําคัญ 
ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสารและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 0

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับความ
เคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีม่คีวามสําคัญ 
ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสารและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลู

    ‐รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลูฐานขอ้มลูทีเ่ก็บ
รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับความเคลือ่นไหวของการ
พัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิองไทย
และประเทศทีม่คีวามสําคัญ ขอ้มลูดา้นตลาด 
ขา่วสารและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กจิกรรมหลกั 5.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัติ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัติ

ฐานขอ้มลู

    ‐รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลูฐานขอ้มลู
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัต ิ เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่ ตําแหน่งงาน สาขาความ
เชีย่วชาญ และผลงาน/ประสบการณ์ รวมถงึความ
พรอ้มและความชํานาญของหน่วยงาน โดยครอบคลมุ
สาขาความเชีย่วชาญทีส่ําคัญของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ อาท ิ สาขาการเกษตร 
อตุสาหกรรม และบรกิาร
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ผลการดําเนนิงาน/
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 6.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูสถตินิําเขา้‐สง่ออก การผลติ

1 1 0

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูสถตินิําเขา้‐สง่ออก การผลติ โดยรวบรวม
จากปรมิาณการผลติและการนําเขา้‐สง่ออก 
อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิองประเทศไทย

ฐานขอ้มลู

    ‐รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลูฐานขอ้มลูสถติิ
นําเขา้‐สง่ออก การผลติ โดยรวบรวมจากปรมิาณการ
ผลติและการนําเขา้‐สง่ออก อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัตขิองประเทศไทย

กจิกรรมหลกั 7.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูสถตินิําเขา้‐สง่ออก ในอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัตขิองประเทศทีส่ําคัญ 4 ประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูสถตินิําเขา้‐สง่ออก ในอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัตขิองประเทศทีส่ําคัญ 4 ประเทศ

ฐานขอ้มลู

    ‐รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลูฐานขอ้มลูสถติิ
นําเขา้‐สง่ออก ในอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัตขิองประเทศทีส่ําคัญ 4 ประเทศ
กจิกรรมหลกั 8.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 0

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลู

    ‐รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลูฐานขอ้มลูมาตรการที่
เกีย่วขอ้ง
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ผลการดําเนนิงาน/
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 9.ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ความเคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีม่คีวามสําคัญ

 ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสาร และสถานการณ์ที่
เกีย่วขอ้ง

1 1 0

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ความเคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีม่คีวามสําคัญ

 ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสาร และสถานการณ์ที่
เกีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลู

    ‐ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับความ
เคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีม่คีวามสําคัญ 
ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสาร และสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กจิกรรมยอ่ย 9.1 จัดทํารายงานอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ รายไตรมาส 3 ฉบับ

3 2 2 100

    ‐จัดทํารายงานอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัต ิ รายไตรมาส 3 ฉบับ

ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 9.2 จัดทํารายงานอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ รายปี และบทวเิคราะหภ์าวะ
การคา้โลก จํานวน 1 ฉบับ

1 1 1 100

    ‐จัดทํารายงานอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัต ิ รายปี และบทวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก 
จํานวน 1 ฉบับ

ฉบบั

กจิกรรมหลกั 10.เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูและ Web 
Service ทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูและ Web 
Service ทีเ่กีย่วขอ้ง

ระบบ

    ‐เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูและ Web Service ที่
เกีย่วขอ้ง
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ผลการดําเนนิงาน/
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 11.การจัดสัมมนาและระดมความคดิเห็น
สถานการณ์อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิอง
ไทย

1 2 update 

กจิกรรมยอ่ย การจัดสัมมนาและระดมความคดิเห็น
สถานการณ์อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิอง
ไทย

ครัง้

    ‐การจัดสัมมนาและระดมความคดิเห็นสถานการณ์
อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิองไทย

กจิกรรมหลกั 12.การประเมนิความพงึพอใจและ
สรปุผลการใชบ้รกิาร

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิความพงึพอใจและสรปุผล
การใชบ้รกิาร

ครัง้

    ‐การประเมนิความพงึพอใจและสรปุผลการใชบ้รกิาร
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 1,600,000 1,280,000 1,280,000 80 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. ปรับปรงุฐานขอ้มลูหลัก 1 1 update 
กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ (1.1.1 
ผูผ้ลติรถยนต)์

ฐาน

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติรถยนตใ์นประเทศ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ (1.1.2 
ผูผ้ลติรถยนตร์ถจักรยานยนต)์

1 1 update 

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ (1.1.3 
ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

1 1 update  ขอ้เสนอแนะ

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตใ์นประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ (1.2.1 
ผูผ้ลติรถยนต)์

1 1 update 

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติรถยนตต์า่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ (1.2.2 
ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

1 1 update 

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติรถจักรยานยนตต์า่งประเทศ ฐาน

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ (1.2.3 
ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

1 1 update 

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตต์า่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 
(1.3.1 รถยนต(์1.3.1.1 ผลติ))

9 9 6 66.67

    ‐ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 
(1.3.1 รถยนต(์1.3.1.2 จําหน่าย))

9 9 6 66.67

    ‐ขอ้มลูการจําหน่ายรถยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 
(1.3.1 รถยนต(์1.3.1.3 จดทะเบยีน))

9 9 6 66.67

    ‐ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 
(1.3.1 รถยนต(์1.3.1.4 มลูคา่สง่ออกและนําเขา้))

9 9 6 66.67

    ‐ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกและนําเขา้รถยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 
(1.3.2 รถจักรยานยนต(์1.3.2.1 ผลติ))

9 9 6 66.67

    ‐ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 
(1.3.2 รถจักรยานยนต(์1.3.2.2 จําหน่าย))

9 9 6 66.67

    ‐ขอ้มลูการจําหน่ายรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 
(1.3.2 รถจักรยานยนต(์1.3.2.3 จดทะเบยีน))

9 9 6 66.67

    ‐ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้
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ผลการดําเนนิงาน/
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 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดในประเทศ 
(1.3.2 รถจักรยานยนต(์1.3.2.4 มลูคา่สง่ออกและนําเขา้))

9 9 6 66.67

    ‐ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกและนําเขา้รถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ตา่งประเทศ (1.4.1 รถยนต(์1.4.1.1 ผลติ))

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ตา่งประเทศ (1.4.1 รถยนต(์1.4.1.2 จําหน่าย))

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูการจําหน่ายรถยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ตา่งประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต(์1.4.2.1 ผลติ))

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ตา่งประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต(์1.4.2.2 จําหน่าย))

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูการจําหน่ายรถจักรยานยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ (FTA 
และ อัตราอากร)

1 1 update 

    ‐ขอ้มลู FTA และ อัตราอากร ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม
ยานยนต ์ (1.6.1 มาตรฐานในประเทศ)

1 1 update 

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานในประเทศ ฐาน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 1.6 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม
ยานยนต ์ (1.6.2 มาตรฐานตา่งประเทศ)

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานตา่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 9 9 6 66.67
    ‐ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูกฏระเบยีบ ภาครัฐ และนโยบาย
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมยานยนต์

1 1 update 

    ‐ประกาศกฏระเบยีบ ภาครัฐ และนโยบายตา่ง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมยานยนต์

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.9.1 ขา่วและกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
อตุสาหกรรมยานยนต์

180 180 274 152.22

    ‐ขา่วและกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมยาน
ยนต์

ขา่ว

กจิกรรมหลกั 2. จัดทํารายงานสภาวะอตุสาหกรรม 9 9 6 66.67
กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน ฉบบั

    ‐รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์ราย
ไตรมาส

3 3 2 66.67

    ‐รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี
 รวมทัง้วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 1 1 100

    ‐รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทัง้
วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต์
ประจําปี

1 1 1 100

    ‐รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนตป์ระจําปี ฉบบั
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ผลการดําเนนิงาน/
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 2.5 Infographic 9 9 8 88.89
    ‐Infographic เรือ่ง
กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรข่อ้มลู และนําเสนอขอ้มลู 72 72 111 154.17

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง Facebook ครัง้

    ‐การเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง Facebook
กจิกรรมยอ่ย 3.2 การเผยแพรข่อ้มลูทางอเีมล ์ (สง่ E‐News

 ใหก้ับสมาชกิ)
72 72 54 75

    ‐การเผยแพรข่อ้มลูทางอเีมล ์ (สง่ E‐News ใหก้ับสมาชกิ) ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดทําเอกสารเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 1 1 1 100
    ‐เอกสารเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 3.4 การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 1 0
    ‐การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้
กจิกรรมหลกั 4. การประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร 2 2 1 50

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร ครัง้

    ‐การประเมนิความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 3. สง่เสรมิและพัฒนาอตุสาหกรรมทีใ่ชป้ัจจัยการผลติภายในประเทศใหม้มีลูคา่เพิม่สงูขึน้
 6. พัฒนาคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสูก่ารขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมของอาเซยีน
ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม
 2. กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ํา
และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่ม
บํารงุ และผลติชิน้สว่นอากาศยาน

1,000,000 800,000 800,000 80 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1.พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึ
อตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน 
รปูแบบการนําเสนอ และกําหนดแนวทาง/แผน
ดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึ
อตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน 
รปูแบบการนําเสนอ และกําหนดแนวทาง/แผน
ดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลู

ปัญหา‐อปุสรรค

    ‐พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุ
และผลติชิน้สว่นอากาศยาน รปูแบบการนําเสนอ และ
กําหนดแนวทาง/แผนดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง

เนือ่งจากสญัญาเสร็จสิน้ภายในเดอืน
พฤศจกิายน 2564 จงึไมส่ามารถ
ดําเนนิการแลว้เสร็จภายในเดอืน
กันยายน 2564 ได ้

กจิกรรมหลกั 2.วเิคราะห ์ รวบรวม และปรับปรงุระบบ
ขอ้มลูขอ้มลูสถติกิารตลาดและการผลติ

1 1 0

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.2 ตลาดในประเทศไทย ฐานขอ้มลู
    ‐ตลาดในประเทศไทย ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมยอ่ย 2.3 มลูคา่นําเขา้‐สง่ออกไทย 1 1 0
    ‐มลูคา่นําเขา้‐สง่ออกไทย ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 2.4 การลงทนุในประเทศไทย 1 1 0
    ‐การลงทนุในประเทศไทย ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 2.1 ตลาดโลก 1 1 0
    ‐ตลาดโลก ฐานขอ้มลู
กจิกรรมหลกั 3.วเิคราะห ์ รวบรวม และปรับปรงุระบบ
ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศไทย

1 1 0

กจิกรรมยอ่ย 3.2 หน่วยซอ่มบํารงุอากาศยาน ฐานขอ้มลู
    ‐หน่วยซอ่มบํารงุอากาศยาน
กจิกรรมยอ่ย 3.1 ผูผ้ลติชิน้สว่นอากาศยาน 1 1 0
    ‐ผูผ้ลติชิน้สว่นอากาศยาน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมหลกั 4.ศกึษา รวบรวม และปรับปรงุระบบ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และ
มาตรฐาน

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย 4.1 ชิน้สว่นอากาศยาน ฐานขอ้มลู
    ‐ชิน้สว่นอากาศยาน
กจิกรรมยอ่ย 4.2 การซอ่มบํารงุอากาศยาน 1 1 update 
    ‐การซอ่มบํารงุอากาศยาน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมหลกั 5.รายงานการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึและ
ขอ้เสนอแนะการพัฒนาอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติ
ชิน้สว่นอากาศยานของไทยเปรยีบเทยีบกับตา่งประเทศ

 รวมถงึบทวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึและ
ขอ้เสนอแนะการพัฒนาอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติ
ชิน้สว่นอากาศยานของไทยเปรยีบเทยีบกับตา่งประเทศ

 รวมถงึบทวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

ฉบบั
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ผลการดําเนนิงาน/
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

    ‐รายงานการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึและขอ้เสนอแนะการ
พัฒนาอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศ
ยานของไทยเปรยีบเทยีบกับตา่งประเทศ รวมถงึบท
วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก
กจิกรรมหลกั 6.เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูกับระบบ
ฐานขอ้มลูและ จัดทํา Web Service ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กับอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูกับระบบ
ฐานขอ้มลูและ จัดทํา Web Service ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กับอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน

ระบบ

    ‐เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูกับระบบฐานขอ้มลูและ 
จัดทํา Web Service ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม
ซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน
กจิกรรมหลกั 7.การจัดสัมมนาเผยแพรข่อ้มลูและ
ประชาสัมพันธเ์ว็บไซต์

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย การจัดสัมมนาเผยแพรข่อ้มลูและ
ประชาสัมพันธเ์ว็บไซต ์ (ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งนอ้ย 25 คน)

ครัง้

    ‐การจัดสัมมนาเผยแพรข่อ้มลูและประชาสัมพันธ์
เว็บไซต ์ จํานวน 1 ครัง้ (ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งนอ้ย 25 คน)
กจิกรรมหลกั 8.การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการ
ใชบ้รกิาร

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการ
ใชบ้รกิาร

ครัง้

    ‐การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยส์ารสนเทศอจัฉรยิะอตุสาหกรรมอาหาร 1,600,000 1,600,000 1,488,400 93.03 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้มลูเชงิลกึดา้นอตุสาหกรรมอาหาร 9 9 9 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมอาหารไทย
รายเดอืน

ฉบบั

    ‐ฉบับ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย รายงานแนวโนม้การสง่ออกและสัญญาณ
เตอืนภัยอตุสาหกรรมอาหารรายเดอืน

9 9 9 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อาหารโลก (World 
Food Situation Report)

3 3 3 100 ขอ้เสนอแนะ

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย เทรนดส์นิคา้อาหารในตลาดโลก (World 
Food Market Trends)

9 9 9 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานพยากรณ์สง่ออกอาหารไทย ราย
ไตรมาส

3 3 3 100

    ‐ฉบับ ฉบบั

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand 
Food Market Report)

9 9 9 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารโลก (World Food 
Market Report)

9 9 9 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารโลก (World Food 
Update)

18 18 18 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย ขา่วนวัตกรรม (Innovation Corner) 18 18 18 100
    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย สรปุสาระสําคัญกฎระเบยีบมาตรฐานอาหาร 36 36 36 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานการเตอืนภัยดา้นความปลอดภัย
อาหารและมาตรการการคา้ (Early Warning)

4 4 4 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย ขา่วการปรับปรงุกฎหมายและมาตรฐาน
อาหารของประเทศคูค่า้ (World Food Law & Regulation 
News)

36 36 36 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานวเิคราะหอ์ตุสาหกรรมรายพืน้ที่ 2 2 2 100
    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมหลกั พัฒนาดา้นขอ้มลู 2 2 2 100
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food Industry Profile เรือ่ง

    ‐เรือ่ง
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food Sector Info 7 7 7 100
    ‐ฉบับ ฉบบั
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ขอ้มลูสว่นแบง่ตลาดอาหารภายในประเทศ 
(By Brand or By Company)

9 9 9 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหารของประเทศคูค่า้
และคูแ่ขง่ (Global Food Industry Profile)

3 3 3 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมหลกั ประชมุรว่มกับผูป้ระกอบการเพือ่แลกเปลีย่น
ความคดิเห็น

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ประชมุรว่มกับผูป้ระกอบการเพือ่แลกเปลีย่น
ความคดิเห็น

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาวเิคราะหเ์ชงิลกึเกีย่วกับ
อตุสาหกรรมอาหาร

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาวเิคราะหเ์ชงิลกึเกีย่วกับ
อตุสาหกรรมอาหาร

เรือ่ง

    ‐เรือ่ง
กจิกรรมหลกั สัมมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขันแกผู่ป้ระกอบการ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย สัมมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขันแกผู่ป้ระกอบการ

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั ตดิตามประเมนิผล 1 1 1 100
กจิกรรมยอ่ย รายงานระหวา่งดําเนนิโครงการ ครัง้
    ‐ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานสิน้สดุโครงการ 1 1 1 100
    ‐ครัง้ ครัง้
กจิกรรมหลกั จัดสง่รายงานผลการดําเนนิงาน 4 4 4 100
กจิกรรมยอ่ย จัดสง่รายงานผลการดําเนนิงาน ฉบบั
    ‐ฉบับ
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี :  2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :  2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม
 2. กําหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ํา
และเตอืนภัยภาคอตุสาหกรรม

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึสําหรับ
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

1,600,000 1,263,750 1,263,750 78.98 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 1 1 0

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ฐานขอ้มลู
    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูการผลติ 1 1 0
    ‐ขอ้มลูการผลติ ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาด 1 1 0
    ‐ขอ้มลูการตลาด ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑ์ 1 1 0
    ‐ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑ์ ฐานขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมยอ่ย 1.5 กรอบการเจรจา FTA และ อตัรา
ภาษีขาเขา้

1 1 0

    ‐กรอบการเจรจา FTA และ อตัราภาษีขาเขา้ ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูภาวะการลงทนุ 1 1 0
    ‐ขอ้มลูภาวะการลงทนุ ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อตุสาหกรรม

1 1 0

    ‐ขอ้มลูงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม ฐานขอ้มลู

เนือ่งจากสญัญาเสร็จสิน้ภายใน
เดอืนพฤศจกิายน 2564 จงึไม่
สามารถดําเนนิการแลว้เสร็จภายใน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1 

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 1.8 ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 1 0
    ‐ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขอ้มลูเทคโนโลยขีองผลติภณัฑ์ 2 2 1 50

    ‐ขอ้มลูเทคโนโลยขีองผลติภณัฑ์ ผลติภัณฑ/์
กระบวนการ

กจิกรรมยอ่ย 1.10 ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

1 1 0

    ‐ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส์

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั 2. การจัดทํารายงานและบทวเิคราะห์

 บทวจิัย
9 8 7 87.5

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดอืน ครัง้
    ‐รายงานสถานการณ์รายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 3 2 66.67

    ‐รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1 1 1 100
    ‐‐ รายงานสถานการณ์รายปี ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานผลการเตอืนภยั EE (ระบบ
เตอืนภยั)

27 8 7 87.5

    ‐รายงานผลการเตอืนภยั EE (ระบบเตอืนภยั) ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 2.5 รายงานผลการคาดการณ์แนวโนม้
อตุสาหกรรม EE (แบบจําลอง)

13 8 7 87.5

    ‐รายงานผลการคาดการณ์แนวโนม้อตุสาหกรรม 
EE (แบบจําลอง)

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.6 รายละเอยีดของอตุสาหกรรม 
(ผลติภณัฑ)์(Industry/Product Profile Profile)

4 4 3 75

    ‐รายละเอยีดของอตุสาหกรรม (ผลติภณัฑ)์
(Industry/Product Profile Profile)

เรือ่ง
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 2.7 ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิสข์องประเทศ ทีส่ําคญั (Country 
Profile)

4 4 3 75

    ‐ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์อง
ประเทศ ทีส่ําคญั (Country Profile)

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรแ่ละนําเสนอขอ้มลู 2 2 0
กจิกรรมยอ่ย 3.1 การจัดประชมุประสานความรว่มมอื
กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ครัง้

    ‐การจัดประชมุประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
กจิกรรมยอ่ย 3.2 เว็บไซต์ 1 1 0
    ‐เว็บไซต์ ขอ้มลู
กจิกรรมหลกั 4. การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของ
การใชบ้รกิาร

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของ
การใชบ้รกิาร

ครัง้

    ‐การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม
 2. กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 การสง่เสรมิและพัฒนาอตุสาหกรรมใหเ้ป็นมติรกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
 6. พัฒนาเครอืขา่ยเฝ้าระวงัและจัดการผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่มของทอ้งถิน่และชมุชน
ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ
 2.ปรับปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จัดหาทรัพยากรใหเ้หมาะสม พัฒนาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รกิาร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
พลาสตกิ

1,600,000 1,600,000 1,280,000 80 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําฐานขอ้มลู 16 16 update 
กจิกรรมยอ่ย จัดทําฐานขอ้มลู ฐาน
    ‐จํานวนฐานขอ้มลู ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย สํารวจผูป้ระกอบการพลาสตกิไทย 3000 3000 update 

    ‐จํานวนผูป้ระกอบการพลาสตกิทีท่ําการสํารวจ ราย
กจิกรรมหลกั การจัดทํารายงาน/บทวเิคราะห์ 36 36 36 100

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐  กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 E‐News รายสัปดาหใ์หก้ับสมาชกิ ครัง้ ขอ้เสนอแนะ
    ‐จํานวนการจัดทํา E‐News
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายเดอืน 9 9 9 100
    ‐จํานวนการรายงานสถานการณ์รายเดอืน ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานภาวะอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
(รายไตรมาส/รายปี)

4 5 3 60

    ‐จํานวนรายงานภาวะอตุสาหกรรมพลาสตกิ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาเชงิลกึ
อตุสาหกรรมพลาสตกิ

1 1 1 100

    ‐จํานวนรายงานการศกึษาเชงิลกึอตุสาหกรรม
พลาสตกิ

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานเตอืนภัยอตุสาหกรรมพลาสตกิ 9 9 6 66.67

    ‐จํานวนรายงานเตอืนภัยอตุสาหกรรมพลาสตกิ ครัง้
กจิกรรมหลกั การเผยแพร/่ประชาสัมพันธเ์ว็บไซต์ 1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย สัมมนาเผยแพรข่อ้มลู/ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการสัมมนาเผยแพรข่อ้มลู
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธผ์า่นทาง 
Facebook/Twitter

90 90 233 258.89

    ‐จํานวนเรือ่งในการประชาสัมพันธผ์า่นทาง 
Facebook/Twitter

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย E‐learning 9 9 6 66.67
    ‐จํานวนเรือ่งในการ E‐learning เรือ่ง
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

2. พัฒนาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ทัง้ดา้นทักษะการผลติ 
การบรหิารจัดการ เทคโนโลย ี และนวตักรรม

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอัจฉรยิะดา้นการเพิม่ผลติ
ภาพของภาคอตุสาหกรรม (Productivity)

1,600,000 1,430,000 1,595,000 99.69 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั ระบบในสว่นประกอบเดมิ (Existing Modules) ที่
ไดร้ับการปรับปรงุและพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ จํานวน 1 
ระบบ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ระบบในสว่นประกอบเดมิ (Existing Modules) ที่
ไดร้ับการปรับปรงุและพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ จํานวน 1 
ระบบ

ระบบ

    ‐ระบบ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั ขอ้มลูตวัชีว้ัดผลติภาพทีไ่ดร้ับการปรับปรงุใหเ้ป็น
ปัจจบุนั จํานวน 4 ชดุขอ้มลู

4 4 4 100

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูตวัชีว้ัดผลติภาพทีไ่ดร้ับการปรับปรงุใหเ้ป็น
ปัจจบุนั จํานวน 4 ชดุขอ้มลู

ขอ้มลู

    ‐ชดุขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั ฐานขอ้มลูโครงการหรอืมาตรการสนับสนุน
ภาคอตุสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐทีไ่ดร้ับการปรับปรงุใหเ้ป็น
ปัจจบุนั (Support Projects) จํานวน 1 ระบบ

1 1 1 100

แผน/ผล 12 เดอืน

มกีารแกไ้ขสญัญา
งวดที ่ 4 จากเดมิ 240,000 บาท 
เป็น 235,000 บาท

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 ฐานขอ้มลูโครงการหรอืมาตรการสนับสนุน
ภาคอตุสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐทีไ่ดร้ับการปรับปรงุใหเ้ป็น
ปัจจบุนั (Support Projects) จํานวน 1 ระบบ

ระบบ

    ‐ระบบ
กจิกรรมหลกั การปรับปรงุขอ้มลูเทยีบเคยีงเพือ่การประเมนิผลติ
ภาพขององคก์ร (Self‐Assessment) จํานวน 1 ระบบ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุขอ้มลูเทยีบเคยีงเพือ่การประเมนิผลติ
ภาพขององคก์ร (Self‐Assessment) จํานวน 1 ระบบ

ระบบ

    ‐ระบบ
กจิกรรมหลกั ฐานขอ้มลูทีป่รกึษาเฉพาะดา้น (Specialized 
Consultant) ทีไ่ดร้ับการเพิม่เตมิขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในดา้นตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน 1 ฐานขอ้มลู

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูทีป่รกึษาเฉพาะดา้น (Specialized 
Consultant) ทีไ่ดร้ับการเพิม่เตมิขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในดา้นตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน 1 ฐานขอ้มลู

ฐาน

    ‐ฐาน
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวนการนําเสนอ
ขอ้มลูบนเว็บไซต ์ 1 ครัง้

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวนการนําเสนอ
ขอ้มลูบนเว็บไซต ์ 1 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั บทวเิคราะหห์รอืงานวจิัยหรอืสถานการณ์เกีย่วกบั
อตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge Hub) ในรปูแบบอนิโฟ
กราฟิก จํานวน 2 ชิน้งาน

2 2 2 100
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 บทวเิคราะหห์รอืงานวจิัยหรอืสถานการณ์เกีย่วกบั
อตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge Hub) ในรปูแบบอนิโฟ
กราฟิก จํานวน 2 ชิน้งาน

งาน

    ‐งาน
กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัผลติภาพ 
จํานวน 1 เรือ่ง

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัผลติภาพ 
จํานวน 1 เรือ่ง

เรือ่ง

    ‐เรือ่ง
กจิกรรมหลกั ฐานขอ้มลูผูใ้หบ้รกิาร (Service Providers) ใน
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 ทีไ่ดร้ับการเพิม่เตมิ
ขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน 1 
ฐานขอ้มลู

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูผูใ้หบ้รกิาร (Service Providers) ใน
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 ทีไ่ดร้ับการเพิม่เตมิ
ขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน 1 
ฐานขอ้มลู

ฐาน

    ‐ฐาน
กจิกรรมหลกั การสง่จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์ จํานวนไมต่ํา่
กวา่ 10,000 ฉบบั

10000 10000 10000 100

กจิกรรมยอ่ย การสง่จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์ จํานวนไมต่ํา่
กวา่ 10,000 ฉบบั

ฉบบั

    ‐ฉบบั
กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ ผา่นสือ่
สงัคมออนไลน ์ จํานวน 2 ครัง้

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ ผา่นสือ่
สงัคมออนไลน ์ จํานวน 2 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 การประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ 
ผา่นบธูนทิรรศการ จํานวน 3 ครัง้

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ 
ผา่นบธูนทิรรศการ จํานวน 3 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั การจัดอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีก่ระทรวง
อตุสาหกรรมและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง จํานวน 20 คน

20 20 20 100

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม
และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง จํานวน 20 คน

คน

    ‐คน
กจิกรรมหลกั มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้านศนูย์
สารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะดา้นการเพิม่ผลติภาพ
ของภาคอตุสาหกรรม 2 ครัง้

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้านศนูย์
สารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะดา้นการเพิม่ผลติภาพ
ของภาคอตุสาหกรรม 2 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั รวบรวมขอ้คดิเห็นเกีย่วกบัการใชง้านศนูย์
สารสนเทศฯ โดยจะเป็นการสอบถามความคดิเห็นจากผูท้ีเ่ขา้มา
ใชร้ะบบ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูจากผูใ้ชง้านจรงิ 1 ครัง้

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้คดิเห็นเกีย่วกบัการใชง้านศนูย์
สารสนเทศฯ โดยจะเป็นการสอบถามความคดิเห็นจากผูท้ีเ่ขา้มา
ใชร้ะบบ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูจากผูใ้ชง้านจรงิ 1 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. กําหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภัยภาคอตุสาหกรรม

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึสําหรับอตุสาหกรรม
วัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1,600,000 1,280,000 1,280,000 80 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั การสํารวจ รวบรวม และจัดทํา
ฐานขอ้มลู

600 600 update 

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ราย
    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการผลติ 1 1 update 
    ‐ขอ้มลูการผลติ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาดของไทย 9 9 8 88.89 ขอ้เสนอแนะ
    ‐ขอ้มลูการตลาดของไทย ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ําคญั 1 1 1 100
    ‐ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ําคญั ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม 1 1 update 
    ‐ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
วสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 ขอ้มลูการลงทนุในอตุสาหกรรมวสัดุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูการลงทนุอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

180 180 202 112.22

    ‐ขอ้มลูขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมวสัดุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์

ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ 
และกฎระเบยีบตา่ง ๆ

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบยีบ
ตา่ง ๆ

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเตอืนภยัอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์
ทางการแพทย์

9 9 8 88.89

    ‐ขอ้มลูเตอืนภยัอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
วสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

20 20 19 95

    ‐จํานวนงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม เรือ่ง
กจิกรรมหลกั จัดทํารายงานและบทวเิคราะห์ 3 3 2 66.67
กจิกรรมยอ่ย รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายไตรมาส ฉบบั

    ‐จํานวนรายงาน
กจิกรรมหลกั จัดทํารายงานและบทวเิคราะห์ 9 9 8 88.89
กจิกรรมยอ่ย รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายเดอืน ฉบบั
    ‐รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายปี และ
วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 1 1 100

    ‐รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายปี และวเิคราะหภ์าวะ
การคา้โลก

ฉบบั
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 การเผยแพร ่ นําเสนอขอ้มลู และ
ประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ ครัง้

    ‐การจัดสมัมนาเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 1 update 

    ‐การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook 180 180 160 88.89
    ‐ประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook เรือ่ง
กจิกรรมยอ่ย มพีืน้ที ่ webboard กระดานสนทนาบน
เว็บไซต์

5 5 update 

    ‐มพีืน้ที ่ webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ เรือ่ง
กจิกรรมยอ่ย E‐News รายสปัดาหใ์หก้บัสมาชกิ 36 36 32 88.89
    ‐E‐News รายสปัดาหใ์หก้บัสมาชกิ ครัง้
กจิกรรมหลกั การปรับปรงุรปูแบบการนําเสนอฐานขอ้มลู 1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหป์รับปรงุการเตอืนภยั
อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทยใ์หม่

งาน

    ‐วเิคราะหป์รับปรงุการเตอืนภยัอตุสาหกรรมวสัดุ
อปุกรณ์ทางการแพทยใ์หม่
กจิกรรมยอ่ย ออกแบบ และพัฒนาตดิตัง้การนําเสนอ
ฐานขอ้มลูหน่วยงานใหบ้รกิารทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 update 

    ‐ออกแบบ และพัฒนาตดิตัง้การนําเสนอฐานขอ้มลู
หน่วยงานใหบ้รกิารทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐาน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ 2 2 1 50
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ ครัง้
    ‐จํานวน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
2. พัฒนาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ทัง้ดา้นทักษะการผลติ 
การบรหิารจัดการ เทคโนโลย ี และนวตักรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสรา้งระบบขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตอืนภยั

1,600,000 1,548,200 1,548,200 96.76 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย 
(Warning System) ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและ
มาตรฐานอืน่ ๆ ทีส่ําคัญ

1 1 2 200

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย 
(Warning System) ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและ
มาตรฐานอืน่ ๆ ทีส่ําคัญ

ระบบ

    ‐ระบบ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ
เทคนคิใหท้ันสมัยและมขีอ้มลูสมบรูณ์โดยมขีอ้มลูราย
อตุสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ฐาน

5 5 5 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ
เทคนคิใหท้ันสมัยและมขีอ้มลูสมบรูณ์โดยมขีอ้มลูราย
อตุสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ฐาน

ฐาน ขอ้เสนอแนะ

    ‐ฐาน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

มกีารแกไ้ขสัญญา
งวดที ่ 3 จากเดมิ 400,000 บาท 
แกไ้ขเป็น จํานวน 359,500 บาท 
งวดที ่ 4 จากเดมิ 240,000 บาท 
แกไ้ขเป็น จํานวน 228,700 บาท

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับ
สถานการณ์และความเคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศ และ
วเิคราะหผ์ลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ 
กฎระเบยีบของประเทศคูค่า้ รวมทัง้ แนวโนม้หรอืปัจจัย
ภายนอกตา่ง ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรม

27 27 27 100

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับ
สถานการณ์และความเคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศ และ
วเิคราะหผ์ลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ 
กฎระเบยีบของประเทศคูค่า้ รวมทัง้ แนวโนม้หรอืปัจจัย
ภายนอกตา่ง ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรม

เรือ่ง

    ‐เรือ่ง
กจิกรรมหลกั จัดทําการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐานระบบ
การจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดทําการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐานระบบ
การจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

เรือ่ง

    ‐เรือ่ง
กจิกรรมหลกั ศกึษาวเิคราะหแ์นวทางการปฏบิัต ิ (Case 
Study) ในการนํามาตรฐานระบบการจัดการ ทีส่ําคัญและ
จําเป็นตอ่การดําเนนิธุรกจิไปใช ้ และจัดทําเป็นรายงานเพือ่
เผยแพร่

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย มแีนวทางการปฏบิัต ิ (Case Study) ในการนํา
มาตรฐานระบบการจัดการทีส่ําคัญและจําเป็น ตอ่การดําเนนิ
ธุรกจิไปใช ้ และจัดทําเป็นรายงานเพือ่เผยแพร่

เรือ่ง

    ‐เรือ่ง
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ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดสัมมนาวชิาการเพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละผล
การศกึษาในรปูแบบทีส่ํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
กําหนดตอ่สาธารณชน พรอ้มทัง้มกีจิกรรมแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นจากผูเ้ขา้รว่มสัมมนา

2 2 4 200

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาวชิาการเพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละผล
การศกึษาในรปูแบบทีส่ํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
กําหนดตอ่สาธารณชน พรอ้มทัง้มกีจิกรรมแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นจากผูเ้ขา้รว่มสัมมนา

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั เผยแพรข่า่วสารและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐาน
ระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิทีส่ําคัญ
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ จดหมายขา่ว เว็บไซต ์ เป็นตน้

9 9 9 100

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรข่า่วสารและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐาน
ระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิเทคนคิทีส่ําคัญ
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ จดหมายขา่ว เว็บไซต ์ เป็นตน้

ฉบบั

    ‐ฉบับ
กจิกรรมหลกั พัฒนาปรับปรงุเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูองคค์วามรู ้
ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัยใหเ้ป็นมติรตอ่
การใชง้าน และสามารถสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย มเีว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูองคค์วามรูด้า้นมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการเตอืนภัยทีไ่ดร้ับการพัฒนาใหเ้ป็นมติร
ตอ่การใชง้าน และสามารถสบืคน้ขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้น
มาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ 
และมาตรฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสะดวก

เว็บไซต์

    ‐เว็บไซต์
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ผลการดําเนนิงาน/
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 มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของ
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารของโครงการ

2 2 4 200

กจิกรรมยอ่ย มรีายงานการประเมนิผลความพงึพอใจของ
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิาร โดยผูป้ระกอบการและ
ผูใ้ชบ้รกิารของโครงการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มคีวามพงึ
พอใจตอ่ระบบฐานขอ้มลูการเขา้ถงึและการใชง้านขอ้มลู 
และกจิกรรมของโครงการ

ครัง้

    ‐ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม
 2. กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศอจัฉรยิะอตุสาหกรรมแฟชัน่ (อตุสาหกรรม
สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ อญัมณีและ
เครือ่งประดบั)

1,600,000 1,586,200 1,586,200 99.14 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 1 การวางแผลการดําเนนิงาน 1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการดําเนนิงาน พรอ้มรวบรวม
ขอ้มลู ปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ

ขอ้มลู

    ‐ขอ้มลู ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 2 ปรับปรงุฐานขอ้มลูดา้น
อตุสาหกรรมแฟชัน่ใหอ้ยูใ่นรปูอเิล็กทรอนกิส์

27 27 27 100

กจิกรรมยอ่ย 2) ฐานขอ้มลูสถติสิง่ออก‐นําเขา้ 
(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ
รองเทา้ อัญมณีและเครือ่งประดับ)

ขอ้มลู

    ‐ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมยอ่ย 3) ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ (อตุสาหกรรม
สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้ และอัญมณี
และเครือ่งประดับ)

27 27 27 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
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) ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ การลงทนุ 
(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ
รองเทา้ และอัญมณีและเครือ่งประดับ)

27 27 27 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 5) ฐานขอ้มลู Thailand Industrial Profile 
ไดแ้ก ่ Textile & Garment, Leather & Shoes, Gems & Jewelry

3 3 3 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 6) ฐานขอ้มลูเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ
รองเทา้ และอัญมณีและเครือ่งประดับ)

21 21 21 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 7) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหวประเทศคูค่า้
และคูแ่ขง่อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

9 9 9 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 8) ฐานขอ้มลูเตอืนภัยอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
เครือ่งนุ่งหม่

9 9 9 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 9) ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมสิง่ทอ
และเครือ่งนุ่งหม่

9 9 9 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 11) ฐานขอ้มลู Fashion link 9 9 9 100
    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 12) ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชัน่ (Clip video) 9 9 9 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
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ผลการดําเนนิงาน/
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 10) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหวแฟชัน่ 3 3 3 100
    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1) ฐานขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม 
(อตุสาหกรรม สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ
รองเทา้ และอัญมณีและเครือ่งประดับ)

9 9 12 133.33

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 3 วเิคราะหข์อ้มลู และจัดทํา
รายงาน บทวเิคราะหห์รอืบทความ

9 9 9 100

กจิกรรมยอ่ย 5) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรมแฟชัน่ใน
รปูแบบ E‐Newsletter

ฉบบั

    ‐ฉบับ
กจิกรรมยอ่ย 1) รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอไทย ปี 
2563/2564

1 1 1 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 2) รายงานสถานการณ์ความเคลือ่นไหว
ตา่ง ๆ ของอตุสาหกรรมแฟชัน่ภาพรวม และราย
อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้และเครือ่งหนัง
 และอัญมณีและเครือ่งประดับ (Fashion Outlook)

3 3 3 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 3) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม ผา่นทางเว็บไซต์

270 270 270 100

    ‐ขา่ว ขา่ว
กจิกรรมยอ่ย 4) ขอ้มลูแนวโนม้อตุสาหกรรมสิง่ทอและ
เครือ่งนุ่งหม่รายไตรมาสผา่นสือ่ประเภทตา่ง ๆ (Economic 
Forecast)

3 3 3 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ่ 4 การเผยแพรแ่ละ
ประชาสัมพันธข์อ้มลู

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย ประชมุ/สัมมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขันผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมแฟชัน่

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 5 การตดิตามและประเมนิผล
โครงการ

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ครัง้

    ‐ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. กําหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภัยภาคอตุสาหกรรม

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง
และไมย้างพารา

1,600,000 1,600,000 1,531,627 95.73 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั วางแผนการดําเนนิงานพรอ้มรวบรวมขอ้มลู
ปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการดําเนนิงานพรอ้มรวบรวมขอ้มลู
ปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

งาน

    ‐วัดจากจํานวน
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพารา

9 9 9 100 ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพารา

เดอืน

    ‐ใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
กจิกรรมหลกั ตดิตามและสรปุรายงานขา่วสารความ
เคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

270 270 336 124.44 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ขา่ว
    ‐วัดจากจํานวน

เบกิจา่ยเงนิงวดที ่ 4 
จํานวน 93,660 บาท 
(เกา้หมืน่สามพันหกรอ้ยหกสบิบาทถว้น)
ตามสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ตาม
สญัญาเลขที ่ 47/2564 
ลงวันที ่ 6 มกราคม 2564

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ ธนัวาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 ขอ้มลูขา่วสารความเคลือ่นไหวในดา้นตา่ง ๆ 45 45 61 135.56

    ‐วัดจากจํานวน ขา่ว
กจิกรรมหลกั จัดทํารายงานการศกึษา วเิคราะห ์ วจิัย 9 9 9 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง
และไมย้างพารารายเดอืน

ฉบบั

    ‐วัดจากจํานวน
กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง
และไมย้างพาราภาพรวม

9 9 9 100

    ‐วัดจากจํานวน ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง
และไมย้างพารารายไตรมาส

3 3 3 100

    ‐วัดจากจํานวน ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์าง
และไมย้างพารารายปี

1 1 1 100

    ‐วัดจากจํานวน ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1 1 1 100

    ‐วัดจากจํานวน ฉบบั
กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกบั
ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดบัสงูในอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพารา

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกบั
ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดบัสงูในอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพารา

ครัง้

    ‐วัดจากจํานวน
กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1 1 1 100
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

ครัง้

    ‐วัดจากจํานวน
กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชเ้ว็บไซต์ 2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชเ้ว็บไซต์ ครัง้

    ‐วัดจากจํานวน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรร
มบรรจภุณัฑ ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1,600,000 1,600,000 1,531,600 95.73 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลู 9 9 9 100
กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุฐานขอ้มลู จํานวน 9 ฐาน ฐานขอ้มลู
    ‐ฐานขอ้มลู
กจิกรรมหลกั จัดทํารายงานการศกึษา วเิคราะห ์ วจิัย 9 9 10 111.11

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑร์าย
เดอืน

ฉบบั

    ‐ฉบับ
กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
รายไตรมาส

3 3 3 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
รายปี

1 1 2 200

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ภาพรวม

9 9 10 111.11 ปัญหา‐อปุสรรค

    ‐ฉบับ ฉบบั

แกไ้ขสัญญาโดยปรับลดเงนิ
งบประมาณงวดที ่ 4 จากเดมิ 
จํานวน 160,000 บาท     
(หนึง่แสนหกหมืน่บาทถว้น) 
ปรับลดคา่ใชจ้่ายเป็นเงนิจํานวน 
68,400 บาท (หกหมืน่แปดพัน
สีร่อ้ยบาทถว้น) คงเหลอืจํานวนเงนิ
ทีเ่บกิจ่ายทัง้สิน้ 91,600 บาท
(เกา้หมืน่หนึง่พันหกรอ้ยบาทถว้น) 
เนือ่งจากการปรับเปลีย่นรปูแบบ
การจัดประชมุแลกเปลีย่น
ขอ้คดิเห็น Packaging Industry 
Expert Panel และการจัดสัมมนา

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลาสตกิ

9 9 10 111.11

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานบทวเิคราะหเ์ชงิลกึในหัวขอ้หรอื
ประเด็นทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

1 1 1 100 ขอ้เสนอแนะ

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมหลกั ตดิตาม จัดทําขอ้มลู และสรปุขา่วสาร
ความเคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับ
อตุสาหกรรมบรรจุภัณฑอ์ยา่งสมํ่าเสมอ

180 180 346 192.22

กจิกรรมยอ่ย สรปุขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ขา่ว

    ‐ขา่ว
กจิกรรมหลกั จัดหาฐานขอ้มลูของทัง้ในและ
ตา่งประเทศทีเ่ก็บขอ้มลูเกีย่วกับอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เพือ่นํามาประกอบการปรับปรงุฐานขอ้มลูในดา้นตา่ง ๆ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดหาฐานขอ้มลูของทัง้ในและ
ตา่งประเทศทีเ่ก็บขอ้มลูเกีย่วกับอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ฐานขอ้มลู

    ‐ฐานขอ้มลู
กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น 
Packaging Industry Expert Panel

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น 
Packaging Industry Expert Panel

ครัง้

    ‐ครัง้
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ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดสัมมนาเพือ่ประชาสัมพันธเ์ว็บไซตใ์ห ้
เป็นทีรู่จ้ัก

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเพือ่ประชาสัมพันธเ์ว็บไซตใ์ห ้
เป็นทีรู่จ้ัก

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน
เว็บไซตแ์ละนําขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนม์าพัฒนาและ
ปรับปรงุเว็บไซตอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน
เว็บไซตแ์ละนําขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนม์าพัฒนาและ
ปรับปรงุเว็บไซต์

ครัง้

    ‐ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี :  2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :  2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. กําหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ
อตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล

1,600,000 1,280,000 1,280,000 80 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรงุ
ฐานขอ้มลู

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการ
เครือ่งจักรกลไทย

ฐาน

    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการเครือ่งจักรกลไทย ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย สถติกิารนําเขา้‐สง่ออกของไทย 9 9 8 88.89

    ‐สถติกิารนําเขา้‐สง่ออกของไทย ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายชือ่ผูน้ําเขา้‐สง่ออกรายสําคัญ 1 1 update  ขอ้เสนอแนะ

    ‐รายชือ่ผูน้ําเขา้‐สง่ออกรายสําคัญ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย สถติกิารนําเขา้‐สง่ออกของ
ตา่งประเทศ

1 1 2 200

    ‐สถติกิารนําเขา้‐สง่ออกของตา่งประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ

1 1 update 

    ‐ขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขา่ว 270 270 240 88.89
    ‐ขา่ว ขา่ว

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1 

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
เครือ่งจักรกล

ฐาน

กจิกรรมหลกั การจัดทํารายงาน/บทวเิคราะห์ 9 9 8 88.89

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณร์ายเดอืน ครัง้

    ‐รายงานสถานการณร์ายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณร์ายไตรมาส 3 3 4 133.33

    ‐รายงานสถานการณร์ายไตรมาส ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณร์ายปี และ
วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 1 1 100

    ‐รายงานสถานการณร์ายปี และวเิคราะหภ์าวะ
การคา้โลก

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย โครงสรา้งอตุสาหกรรม
เครือ่งจักรกลไทย

1 1 update 

    ‐โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานเตอืนภัย 9 9 8 88.89
    ‐รายงานเตอืนภัย ครัง้
กจิกรรมหลกั การเผยแพร/่ประชาสมัพันธ์
เว็บไซต์

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย สมัมนา ครัง้
    ‐สมัมนา
กจิกรรมยอ่ย การประชมุแลกเปลีย่นความ
คดิเห็น

1 1 1 100

    ‐การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้

129



ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดใหม้พีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บั
ผูป้ระกอบการทีส่นใจ

1 1 1 100

    ‐มพีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง 
Facebook

27 27 26 96.3

    ‐ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook เรือ่ง
กจิกรรมยอ่ย รายชือ่หน่วยงานทีน่ําขอ้มลูจาก
ศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
เครือ่งจักรกลไปใชง้าน

1 1 1 100

    ‐รายชือ่หน่วยงานทีน่ําขอ้มลูจากศนูยว์เิคราะห์
ขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใชง้าน

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิและสรปุความพงึ
พอใจของการใชบ้รกิาร

2 2 1 50

    ‐การประเมนิและสรปุความพงึพอใจของการใช ้
บรกิาร

ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. กําหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภัยภาคอตุสาหกรรม

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
เหล็กและโลหการ

1,600,000 1,280,000 1,280,000 80 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้
ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย ฐาน
    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้นําของ
โลก

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้นําของโลก ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการผลติ 9 9 8 88.89 ขอ้เสนอแนะ
    ‐ขอ้มลูการผลติ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาด 9 9 8 88.89
    ‐ขอ้มลูการตลาด ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูราคา 9 9 8 88.89
    ‐ขอ้มลูราคา ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ําคญั 5 5 5 100

    ‐ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ําคญั ประเทศ
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสาร 450 450 400 88.89
    ‐ขอ้มลูขา่วสาร ขา่ว

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 ขอ้มลูมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเ

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุน
ของภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1 1 1 100

    ‐ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/
กฎระเบยีบ

ฐาน

กจิกรรมหลกั การจัดทํารายงานและบทวเิคราะห์ 9 9 8 88.89

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม
เหล็กรายเดอืน

ครัง้

    ‐รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเหล็กรายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานเตอืนภยัอตุสาหกรรมเหล็ก 9 9 8 88.89

    ‐รายงานเตอืนภยัอตุสาหกรรมเหล็ก ครัง้
กจิกรรมยอ่ย บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
เหล็กของประเทศในอาเซยีน

5 5 2 40

    ‐บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมเหล็กใน
อาเซยีน

ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม
เหล็กรายไตรมาส

3 3 2 66.67

    ‐รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส ครัง้
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม
เหล็กรายปี และวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 1 1 100

    ‐รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเหล็กรายปี 
และ วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย 1 1 update 

    ‐โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ของ
อตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีนเป็นรายไตรมาส

3 3 2 66.67

    ‐รายงานสถานการณ์ของอตุสาหกรรมเหล็กใน
อาเซยีนเป็นรายไตรมาส

ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์ 1 1 update 
กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์เหล็ก

ครัง้

    ‐การจัดประชมุเพือ่ตดิตามสถานการณ์เหล็ก
กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 1 1 100

    ‐จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้
กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธ ์ และเผยแพร่
ขอ้มลูผา่นทาง Facebook

45 45 40 88.89

    ‐ประชาสมัพันธ ์ และเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง 
Facebook

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การจัดพืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บั
ผูป้ระกอบการทีส่นใจในเว็บไซต์

10 10 8 80

    ‐จัดพืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจใน
เว็บไซต์

ราย

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิและสรปุความพงึพอใจ
ของการใชบ้รกิารขอ้มลู

2 2 1 50

    ‐การประเมนิและสรปุความพงึพอใจของการใช ้
บรกิารขอ้มลู

ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
3. สง่เสรมิและพัฒนาอตุสาหกรรมทีใ่ชป้ัจจัยการผลติภายในประเทศใหม้มีลูคา่เพิม่สงูขึน้

โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนนิงาน/
ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟ
เนอรี ่ (Biorefinery) เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมการเกษตร
ของไทย

3,000,000 3,000,000 2,860,700 95.36 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหส์ถานภาพ
ปัจจุบันและรปูแบบการพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟ
เนอรีข่องประเทศไทยและประเทศผูน้ํารายสําคัญ
ของโลก

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูจิาก
แหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืของไทยและจาก
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา
อตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรี่

งาน

    ‐จํานวนงาน
กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหโ์ครงสรา้งอตุสาหกรรม
การกระจายตัว และการเชือ่มโยงตลอดหว่งโซ่
คณุคา่ของอตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรี ่ ทีใ่ช ้
วัตถดุบิตัง้ตน้จากพชืเป้าหมายหลัก ๓ ชนดิ 
ไดแ้ก ่ ออ้ย มันสําปะหลัง และปาลม์นํ้ามัน

1 1 1 100

    ‐จํานวนงาน งาน

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

แผน/ผล 12 เดอืน แผน/ผล 12 เดอืน

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจา้งทีป่รกึษาไดม้กีารประชมุ
คณะกรรมการฯ ครัง้ที ่ 6/2564 เมือ่
วันที ่ 8 กันยายน 2564 
เพือ่ตรวจรับงานงวดที ่ 4 และรา่ง
รายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final 
Report) ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบรา่ง
รายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final 
Report)
2. ฝ่ายเลขานุการฯ ไดด้ําเนนิการขอ
อนุมัตเิบกิจ่ายคา่จา้งงวดที ่ 4 จํานวน
 401,600 บาท 
(สีแ่สนหนึง่พันหกรอ้ยบาทถว้น) ใหก้ับ
ทีป่รกึษาตามเงือ่นไขสัญญาเมือ่วันที่
 10 กันยายน 2564
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โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนนิงาน/
ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดอืน แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สํารวจและศกึษาขอ้มลูดา้นรปูแบบ
การพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรีข่องประเทศ
ผูน้ํารายสําคัญในแตล่ะภมูภิาคของโลก เชน่ 
อเมรกิาเหนอื ยโุรป เอเชยีตะวันออก

6 6 6 100

    ‐จํานวนงาน ครัง้
กจิกรรมยอ่ย สัมภาษณ์และประชมุกลุม่ยอ่ยผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของไทย ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนภาค
การศกึษาวจิัย และภาคเกษตร เชน่ 
ผูป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมแปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตร กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูพชืวัตถดุบิ
เป้าหมาย สมาคมตา่งๆ กลุม่บรษิัทผูผ้ลติ/ผูใ้ช ้
ผลติภัณฑฐ์านชวีภาพ

7 7 10 142.86

    ‐จํานวนครัง้ ครัง้
กจิกรรมหลกั วเิคราะหโ์อกาสและความเป็นไปได ้
ในการพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรีข่องไทย

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาขอ้จํากัด สภาพปัญหา 
และอปุสรรคในการพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอ
รีข่องไทย ทัง้ดา้นการผลติ การตลาด และ
ปัจจัยแวดลอ้มทีส่ําคัญ เชน่ นโยบายและ
มาตรการภาครัฐ โครงสรา้งภาษี ทรัพยากร
มนุษย ์ การเขา้ถงึเทคโนโลย ี การวจิัยและพัฒนา
 มาตรฐานผลติภัณฑ ์ ศนูยท์ดสอบผลติภัณฑ ์
เงือ่นไขดา้นสิง่แวดลอ้ม

งาน

    ‐จํานวนงาน

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงาน
จา้งทีป่รกึษา ไดม้กีารประชมุ
คณะกรรมการฯ ครัง้ที ่ 7/2564 เมือ่
วันที ่ 27 กันยายน 2564
เพือ่ตรวจรับรายงานฉบับสมบรูณ์ 
(Final Report) และบทสรปุผูบ้รหิาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบรายงานฉบับ
สมบรูณ์ (Final Report) และบทสรปุ
ผูบ้รหิารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ฝ่ายเลขานุการฯ ไดด้ําเนนิการขอ
อนุมัตเิบกิจ่ายคา่จา้งงวดที ่ 5
จํานวน 300,000  บาท 
(สามแสนบาทถว้น) และคนืเงนิประกัน
ผลงาน งวดที ่ 1‐5 จํานวน
 143,035 บาท
(หนึง่แสนสีห่มืน่สามพันสามสบิหา้
บาทถว้น) ใหก้ับ
ทีป่รกึษาตามเงือ่นไขสัญญา 
เมือ่วันที ่ 27 กันยายน 2564
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โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนนิงาน/
ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดอืน แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหผ์ลติภัณฑฐ์าน
ชวีภาพเป้าหมายทีม่ศีักยภาพจากพชืวัตถดุบิตัง้ตน้
ทัง้สามชนดิ

1 1 1 100

    ‐จํานวนงาน งาน
กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหโ์อกาสและความเป็นไปได ้
ในการลงทนุของโครงการตัวอยา่งในแตล่ะพชื
เป้าหมายหลักทัง้สามชนดิทีใ่ชเ้ป็นวัตถดุบิตัง้ตน้
และผลติภัณฑเ์ป้าหมายทีม่ศีักยภาพ ใน
อตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรี ่ โดยคํานงึถงึความ
เหมาะสมดา้นวัตถดุบิ ดา้นการเงนิการลงทนุ ดา้น
เทคโนโลยกีารผลติ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานจําเป็น
 และดา้นพืน้ทีป่ระกอบการอตุสาหกรรม ที่
สอดคลอ้งกับบรบิทของประเทศ

1 1 1 100

    ‐จํานวนงาน งาน
กจิกรรมหลกั จัดอบรมหลักสตูรระยะสัน้เกีย่วกับ
อตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรี่

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรระยะสัน้เกีย่วกับ
อตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรี ่ ใหก้ับบคุลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ชงิเทคนคิ และสรา้ง
ความพรอ้มขององคก์รทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

วนั

    ‐จํานวนวัน
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โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนนิงาน/
ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดอืน แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสัมมนารับฟังความคดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนารับฟังความคดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่นําไป
ประกอบการจัดทําแผนทีน่ําทางการพัฒนา
อตุสาหกรรม ไบโอรไีฟเนอรีข่องไทย พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะการพัฒนารปูแบบบรูณาการความ
รว่มมอืระหวา่งทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้
กจิกรรมหลกั จัดทําแผนทีน่ําทางการพัฒนา
อตุสาหกรรม ไบโอรไีฟเนอรีข่องไทย

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนทีน่ําทางการพัฒนา
อตุสาหกรรม ไบโอรไีฟเนอรีข่องไทย เพือ่
กําหนดแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมดังกลา่ว 
ทัง้ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว

ฉบบั

    ‐จํานวนรายงาน
กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอแนะการพัฒนา
รปูแบบบรูณาการความรว่มมอื ระหวา่งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศกึษาวจิัย ภาคเกษตร และ
ภาคสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอแนะการพัฒนา
รปูแบบบรูณาการความรว่มมอื ระหวา่งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศกึษาวจิัย ภาคเกษตร และ
ภาคสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่น
รว่มในระดับชมุชนทอ้งถิน่และลดความเหลือ่มลํ้า
ทางเศรษฐกจิของสังคมไทย

ฉบบั

    ‐จํานวนรายงาน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

2) กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและเตอืนภยั
ภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดทําแผนขบัเคลือ่นการพัฒนาอตุสาหกรรมตาม
แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) สูก่ารพัฒนาใน
ระดบัพืน้ทีก่ลุม่จังหวดั

2,400,000 1,920,000 1,712,000 71.33 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหก์ารพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1 1 1 100  ‐ โครงการสิน้สดุตามสัญญาจา้ง
ในวันที ่ 19 ต.ค. 2564

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้มลู และทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง

ขอ้มลู

    ‐ศกึษาและวเิคราะหศ์ํกยภาพในเชงิพืน้ที ่ โอกาสและ
ปัญหา/อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย ศกึษา วเิคราะหศ์ักยภาพเชงิพืน้ที ่
รวมถงึศกึษา วเิคราะหศ์ักยภาพของพืน้ทีใ่นมติกิาร
พัฒนาอตุสาหกรรม

1 1 1 100

    ‐ศกึษาและวเิคราะหศ์ํกยภาพในเชงิพืน้ที ่ โอกาสและ
ปัญหา/อปุสรรค

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย สัมภาษณ์เชงิลกึผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 16 16 18 112.5 ปญัหา‐อปุสรรค
    ‐รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและผลการศกึษา คน
กจิกรรมหลกั จัดทําแผนขับเคลือ่นการพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสาขาผลติภัณฑเ์ป้าหมายทีม่ี
ศักยภาพ

สาขา ขอ้เสนอแนะ

    ‐สาขาผลติภัณฑเ์ป้าหมายทีม่ศีักยภาพ

แผน/ผล 12 เดอืน

 ‐ จากสถานการณ์โควดิ‐19 ทําให ้
ไมส่ามารถจัดสัมมนาและ
ประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารในพืน้ที่
จงึไดม้กีารแกไ้ขสัญญา
เพือ่ปรับเปลีย่นเป็นรปูแบบออนไลน ์
จงึทําใหภ้าพรวมของงบประมาณ
ลดลง 0.2600 ลา้นบาท

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดทํารา่งแผนขับเคลือ่นการพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1 1 1 100

    ‐รา่งแผนขับเคลือ่นการพัฒนาอตุสาหกรรมตามแนวคดิ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน

แผน

กจิกรรมยอ่ย กําหนดรปูแบบการเชือ่มโยงการพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1 1 1 100

    ‐รปูแบบการเชือ่มโยง รปูแบบ
กจิกรรมยอ่ย จัดทําโมเดลตน้แบบ 1 1 1 100
    ‐โมเดลตน้แบบ โมเดล
กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนขับเคลือ่นการพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1 1 0

    ‐แผนขับเคลือ่น แผน
กจิกรรมหลกั การสัมมนาและประชมุ 4 4 4 100
กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาและประชมุกลุม่ยอ่ย ครัง้
    ‐สัมมนาประชมุกลุม่ยอ่ย
กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเพือ่นําเสนอผลการศกึษา 
และรับฟังความคดิเห็นของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

2 2 0

    ‐สัมมนา ครัง้
กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารในพืน้ที่ 1 1 0
    ‐ประชมุ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมถา่ยทอดความรู ้ 1 1 0
    ‐ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการปฏริปูผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิ
ชวีภาพ (Transformation to Bio‐Plastics Industry)

7,000,000 7,000,000 7,000,000 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการฯ และ
แผนกํากับการดําเนนิงานโครงการฯ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการฯ และ
แผนกํากับการดําเนนิงานโครงการฯ

เลม่

    ‐จํานวนเล่ม่ขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับ
การดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

งาน

    ‐จํานวนงานประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการ

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ธนัวาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

140



ผลการดําเนนิงาน/
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 กําหนดหลักเกณฑก์ารคัดเลอืก
 และพจิารณาคัดเลอืกสถานประกอบการทีม่ี
ความเหมาะสมในการพัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิ
ชวีภาพ ผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้อง
ทางชวีภาพ หรอืผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีม่ี
สว่นผสมของวัสดชุวีภาพ

14 14 15 107.14

กจิกรรมยอ่ย กําหนดหลักเกณฑก์ารคัดเลอืก
 และพจิารณาคัดเลอืกสถานประกอบการทีม่ี
ความเหมาะสมในการพัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิ
ชวีภาพ ผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้อง
ทางชวีภาพ หรอืผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีม่ี
สว่นผสมของวัสดชุวีภาพ

สถานประกอบการ

    ‐จํานวนสถานประกอบการทีผ่า่นการคัดเลอืก
กจิกรรมหลกั สํารวจและเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้
ของสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

14 14 15 107.14

กจิกรรมยอ่ย สํารวจและเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้
ของสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

Mandays 

    ‐จํานวน Mandays ในการสํารวจและเก็บขอ้มลู
เบือ้งตน้
กจิกรรมหลกั ดําเนนิการออกแบบสามมติขิอง
ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก

14 14 15 107.14

กจิกรรมยอ่ย ดําเนนิการออกแบบสามมติขิอง
ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก

แบบสามมติิ

    ‐จํานวนการออกแบบสามมตขิองผลติภัณฑ์
ชวีภาพ
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ดําเนนิการจําลองสภาวะการผลติ
ของผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืกดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์

14 14 15 107.14

กจิกรรมยอ่ย ดําเนนิการจําลองสภาวะการผลติ
ของผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืกดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์

แบบจําลอง
สภาวะการผลติ

    ‐จํานวนแบบจําลองสภาวะการผลติของ
ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก
กจิกรรมหลกั ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิเทคนคิ
แกส่ถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

42 42 45 107.14

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิเทคนคิ
แกส่ถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

Mandays 

    ‐จํานวน Mandays ในการใหค้ําปรกึษาแนะนํา
เชงิเทคนคิแกส่ถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

กจิกรรมหลกั ตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบ
คณุสมบัตขิองผลติภัณฑช์วีภาพทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาจากผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
อาท ิ คณุสมบัตเิชงิกล เชงิความรอ้น และเชงิ
กายภาพ

840 840 945 112.5

กจิกรรมยอ่ย ตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบ
คณุสมบัตขิองผลติภัณฑช์วีภาพทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาจากผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
อาท ิ คณุสมบัตเิชงิกล เชงิความรอ้น และเชงิ
กายภาพ

รายการทดสอบ

    ‐จํานวนรายการตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบ
คณุสมบัตขิองผลติภัณฑช์วีภาพทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาจากผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ตดิตามและประเมนิผล เพือ่
ตรวจสอบประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ
ผลติ และดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ขปัญหา 
พรอ้มทัง้วัดผลสําเร็จของโครงการ และระดับ
ความพงึพอใจ

14 14 15 107.14

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและประเมนิผล เพือ่
ตรวจสอบประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ
ผลติ และดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ขปัญหา 
พรอ้มทัง้วัดผลสําเร็จของโครงการ และระดับ
ความพงึพอใจ

Mandays 

    ‐จํานวน Mandays ในการตดิตามและประเมนิผล

กจิกรรมหลกั พัฒนาหลักสตูรเกีย่วกับการสรา้ง
มลูคา่เพิม่จากวัตถดุบิและเทคโนโลยชีวีภาพ 
ตลอดจนทศิทางความตอ้งการตลาด พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค และรปูแบบธุรกจิยคุใหม ่ สําหรับใช ้
ถา่ยทอดความรู ้

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาหลักสตูรเกีย่วกับการสรา้ง
มลูคา่เพิม่จากวัตถดุบิและเทคโนโลยชีวีภาพ 
ตลอดจนทศิทางความตอ้งการตลาด พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค และรปูแบบธุรกจิยคุใหม ่ สําหรับใช ้
ถา่ยทอดความรู ้

หลกัสตูร

    ‐จํานวนหลักสตูรทีพ่ัฒนา
กจิกรรมหลกั จัดอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรที่
เกีย่วขอ้งกับการผลติในอตุสาหกรรมพลาสตกิ
ชวีภาพ หรอือตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งตลอดหว่ง
โซอ่ปุทาน หรอืผูท้ีส่นใจจะเขา้สูอ่ตุสาหกรรม
พลาสตกิชวีภาพ

60 60 68 113.33
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ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรที่
เกีย่วขอ้งกับการผลติในอตุสาหกรรมพลาสตกิ
ชวีภาพ หรอือตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งตลอดหว่ง
โซอ่ปุทาน หรอืผูท้ีส่นใจจะเขา้สูอ่ตุสาหกรรม
พลาสตกิชวีภาพ

คน

    ‐จํานวนบคุลากรทีไ่ดร้ับการอบรม
กจิกรรมหลกั จัดกจิกรรมประชาสัมพันธใ์ห ้
ความรูใ้นพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ จํานวน 2 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 คน (พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จํานวน
 1 ครัง้ และพืน้ทีต่า่งจังหวัด จํานวน 1 ครัง้)

100 100 132 132

กจิกรรมยอ่ย จัดกจิกรรมประชาสัมพันธใ์ห ้
ความรูใ้นพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ จํานวน 2 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 คน (พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จํานวน
 1 ครัง้ และพืน้ทีต่า่งจังหวัด จํานวน 1 ครัง้)

คน

    ‐จํานวนคนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมประชาสัมพันธใ์ห ้
ความรูใ้นพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเขม้แข็ง

1) สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัฒนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของ ภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

13,020,000 13,020,000 13,020,000 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีด ความกา้วหนา้
ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 1 จัดประชมุกับภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ทบทวนและพัฒนางานวจิัยโดยมี
ผูเ้ขา้รว่ม ไมน่อ้ยกวา่ 160 คน (พืน้ทีส่ว่นกลาง 
1 ครัง้ และภาคเหนอื 1 ครัง้ ครัง้ละ 80 คน)

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุกับภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
ทบทวนและพัฒนางานวจิัย

ครัง้

    ‐ครัง้ ปญัหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 2 พัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร การแปรรปูวัตถดุบิ และการ
พัฒนาผลติภัณฑ ์ จากกัญชง แบง่ออกเป็น 3 
ระดับอตุสาหกรรม โดยเกดินวัตกรรมผลติภัณฑจ์าก
กัญชง พรอ้มทัง้รายละเอยีดสนิคา้ (Product 
specification) ไมน่อ้ยกวา่ 16 ผลติภัณฑ์

16 16 61 381.25

แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการสนับสนุนอตุสาหกรรมแปรรปูพชืกญัชง เพือ่
ตอบสนองเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 พัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร การแปรรปูวัตถดุบิ และการ
พัฒนาผลติภัณฑ ์ จากกัญชง

ผลติภณัฑ์

    ‐ผลติภัณฑ์
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 3 จัดทํารายละเอยีดของ
ผลติภัณฑ ์ (Product specification) และขอ้กําหนด
วัตถดุบิ (Raw material specification) จํานวน 16 
ผลติภัณฑ์

16 16 25 156.25

กจิกรรมยอ่ย จัดทํารายละเอยีดของผลติภัณฑ ์
(Product specification) และขอ้กําหนดวัตถดุบิ (Raw
 material specification)

ผลติภณัฑ์

    ‐ผลติภัณฑ์
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 4 จัดทํารายงานการ
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างธุรกจิ (Business 
Feasibility Study) สําหรับการลงทนุในธุรกจิกัญชง 
จํานวน 2 ฉบับ

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย จัดทํารายงานการวเิคราะหค์วาม
เป็นไปไดท้างธุรกจิ (Business Feasibility Study) 
สําหรับการลงทนุในธุรกจิกัญชง จํานวน 2 ฉบับ

ฉบบั

    ‐ฉบับ
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 5 ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การแปรรปูกัญชง ไปสูภ่าคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในโซ่
อปุทานกัญชง ใหแ้กภ่าคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
และผูส้นใจทั่วไป ในพืน้ทีภ่าคเหนอื และ
สว่นกลาง (กรงุเทพฯ) โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไม่
นอ้ยกวา่ 150 คน

150 150 649 432.67

ขอ้เสนอแนะ
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูกญั
ชง ไปสูภ่าคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในโซอ่ปุทานกัญชง 
ใหแ้กภ่าคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และผูส้นใจทั่วไป

คน

    ‐คน
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 6 การจัดทําแพลตฟอรม์
ทีส่ามารถเชือ่มโยงการพัฒนาตลอดหว่งโซ่
อตุสาหกรรมกัญชง ในประเทศไทย จํานวน 1 
แพลตฟอรม์

1 1 2 200

กจิกรรมยอ่ย การจัดทําแพลตฟอรม์ทีส่ามารถ
เชือ่มโยงการพัฒนาตลอดหว่งโซอ่ตุสาหกรรมกัญชง

แพลตฟอรม์

    ‐แพลตฟอรม์
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม 
และดจิทิัลในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยนํา
มาตรฐาน ผลติภาพและนวตักรรม เป็นเครือ่งมอืในการ
เพิม่ขดีความสามารถนักรบอตุสาหกรรมพันธุใ์หม ่ (Food
Warrior)

4,200,000 4,200,000 4,200,000 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผน
กํากับการดําเนนิโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผน
กํากับการดําเนนิโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนนิโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั กจิกรรมประชาสัมพันธ ์ รับสมัคร
ผูป้ระกอบการทีม่ศีักยภาพเขา้รว่มโครงการ ผา่น
สือ่ออนไลน ์ และหน่วยงานเครอืขา่ย

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย กจิกรรมประชาสัมพันธ ์ รับสมัคร
ผูป้ระกอบการทีม่ศีักยภาพเขา้รว่มโครงการ ผา่น
สือ่ออนไลน ์ และหน่วยงานเครอืขา่ย

ครัง้ ขอ้เสนอแนะ

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธ์

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ทบทวนและปรับปรงุเครือ่งมอื
ประเมนิตนเอง

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรงุเครือ่งมอื
ประเมนิตนเอง

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการทบทวนฯ
กจิกรรมหลกั ประเมนิผูป้ระกอบการโดยใช ้
เครือ่งมอืประเมนิตนเอง (Self‐Assessment) เพือ่
คน้หาผูป้ระกอบการทีเ่หมาะสม (เขา้สํารวจ)

32 32 32 100

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผูป้ระกอบการโดยใช ้
เครือ่งมอืประเมนิตนเอง (Self‐Assessment) เพือ่
คน้หาผูป้ระกอบการทีเ่หมาะสม (เขา้สํารวจ)

กจิการ

    ‐จํานวนกจิการทีป่ระเมนิตนเองฯ
กจิกรรมหลกั คัดเลอืกผูป้ระกอบการทีม่คีวาม
เหมาะสมเขา้รว่มโครงการ

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ประชมุคณะกรรมการคัดเลอืกสถาน
ประกอบการ

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประชมุฯ
กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสถานประกอบการ 30 30 30 100
    ‐จํานวนกจิการทีไ่ดร้ับคัดเลอืก กจิการ
กจิกรรมหลกั ทบทวนและพัฒนาหลักสตูรเพือ่
พัฒนานักรบอตุสาหกรรมอาหาร

5 5 6 120

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและพัฒนาหลักสตูรเพือ่
พัฒนานักรบอตุสาหกรรมอาหาร

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการทบทวนฯ
กจิกรรมหลกั พัฒนาผูป้ระกอบการตามระดับของ
ผูป้ระกอบการ

330 330 352 106.67

กจิกรรมยอ่ย การเขา้ใหค้ําปรกึษาเชงิลกึ Mandays 
    ‐จํานวน man‐day ทีเ่ขา้ใหค้ําปรกึษา
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ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดอบรมเชงิปฎบิัตกิารหลักสตูร
นักรบอตุสาหกรรมอาหาร

100 100 106 106

    ‐จํานวนคนทีเ่ขา้รับการอบรมฯ คน
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุแอปพลเิคชัน่เครอืขา่ย
นักรบอตุสาหกรรมอาหาร

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุแอปพลเิคชัน่ในระบบ
ปฎบิัตกิาร Android ใหส้ามารถใชง้านไดด้ขีึน้ 
และปรับปรงุเพิม่การเก็บสถติกิารเขา้ใชง้านแตล่ะ
สว่นหรอืแตล่ะหนา้

ระบบ

    ‐จํานวนระบบทีไ่ดร้ับการปรบปรงุฯ
กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุเนือ้หา (Content) รปูแบบ
 (Design) และอัพเดท/เพิม่เตมิเนือ้หา โดยจัดทํา 
Infographic ทีม่รีปูแบบเนือ้หาทีเ่หมาะสมเขา้และ
เขา้ใจง่าย พรอ้มนําขึน้เผยแพรใ่น Food Warrior 
Application

8 8 8 100

    ‐จํานวนเรือ่งทีจ่ัดทํา Infographic เรือ่ง
กจิกรรมยอ่ย จัดทํา Presentation ทีม่รีปูแบบ
เนือ้หาทีเ่หมาะสมเขา้และเขา้ใจง่าย พรอ้มนําขึน้
เผยแพรใ่น Food Warrior Application

4 4 4 100

    ‐จํานวนเรือ่งทีจ่ัดทํา Presentation เรือ่ง
กจิกรรมยอ่ย จัดทํา VDO Clip ทีม่รีปูแบบเนือ้หา
ทีเ่หมาะสมเขา้และเขา้ใจง่าย พรอ้มนําขึน้เผยแพร่
ใน Food Warrior Application

2 2 2 100

    ‐จํานวนเรือ่งทีจ่ัดทํา VDO Clip เรือ่ง
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวัตกรรม 
และดจิทิัลในการพัมนาผลติภัณฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารแปรรปูสูก่ารเป็น
โรงงานอจัฉรยิะดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล

3,078,500 3,078,500 3,078,500 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการ และ
แผนกํากบัการดําเนนิงานโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการ และ
แผนกํากบัการดําเนนิงานโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากบั
การดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่เผยแพร่
โครงการไปยังกลุม่เป้าหมาย

3 3 8 266.67

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพรโ่ครงการ
 เพือ่รับสมัครสถานประกอบการและผูส้นใจเขา้
รว่มโครงการ

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสมัพันธ์ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั ยกระดบัสถานประกอบการแปร
รปูอาหาร โดยการนําระบบ IoT Solution 
System มาประยกุตใ์ชเ้พือ่ไปสูค่วามเป็น
อตุสาหกรรม 4.0

10 10 35 350

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครสถานประกอบการ สถาน
ประกอบการ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดาํเนนิงาน/
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

    ‐จํานวนสถานประกอบการทีส่มัครเขา้รว่ม
โครงการ
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิความพรอ้มสถาน
ประกอบการ (1 Man‐Day ตอ่สถานประกอบการ)

10 10 13 130

    ‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ขา้ประเมนิความพรอ้ม
สถานประกอบการ

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกสถานประกอบการ 9 9 10 111.11
    ‐จํานวนสถานประกอบการทีผ่า่นการคดัเลอืก สถาน

ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนการดําเนนิงาน ระบุ
สภาพปัญหา แนวทางการใหค้ําปรกึษาแนะนํา

9 9 10 111.11

    ‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ขา้จัดทําแผนฯ สถาน
ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและจัดทําระบบ IoT 
จํานวน 3 Module ไดแ้ก ่ Quality control, 
Planning and Scheduling และ Warehouse 
Management

3 3 3 100

    ‐จํานวน Modules ของ IoT ทีไ่ดจ้ัดทํา โมดลู
กจิกรรมยอ่ย ใหค้ําแนะนําปรกึษาเชงิลกึ (8 
Man‐Day ตอ่สถานประกอบการ)

72 72 80 111.11

    ‐จํานวน Man‐Day เขา้ใหค้ําปรกึษาของสถาน
ประกอบการทีไ่ดร้ับการคดัเลอืก

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ดําเนนิการเชือ่มโยงระบบ IoT 
กบั กระบวนการผลติของสถานประกอบการ

9 9 10 111.11

    ‐จํานวนสถานประกอบการทีไ่ดร้ับการเชือ่มโยง
ระบบ IoT

สถาน
ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ประชมุเพือ่กําหนดแนวทางใน
การปรับปรงุ

3 3 6 200

    ‐จํานวนครัง้การประชมุเพือ่กําหนดแนวทางใน
การปรับปรงุ

ครัง้
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 สรปุผลการดําเนนิงาน 9 9 10 111.11
    ‐จํานวนสถานประกอบการทีไ่ดร้ับการให ้
คําปรกึษา

สถาน
ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่สรา้งการรับรู ้ 1 1 1 100
    ‐จํานวนครัง้ในการจัดสมัมนาเพือ่สรา้งการรับรู ้ ครัง้

กจิกรรมหลกั ยกระดบัความสามารถของ
บคุลากรในอตุสาหกรรมอาหารใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบั
เทคโนโลยดีจิทิลั และ Digital Transformation

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ประชมุคณะทํางานเพือ่ทบทวน
 และปรับปรงุหลกัสตูรของผูเ้ขา้อบรม ระดบั
ผูบ้รหิาร และระดบัหัวหนา้งาน

หลกัสตูร

    ‐จํานวนหลกัสตูรทีไ่ดท้บทวนและปรับปรงุ
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกผูเ้ขา้อบรม 70 70 80 114.29

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รับสมัครและผา่นการคดัเลอืก คน
กจิกรรมยอ่ย อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิาร 20 20 27 135
    ‐จํานวนผูเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรผูบ้รหิาร คน
กจิกรรมยอ่ย อบรมหลกัสตูรหัวหนา้งาน 50 50 53 106
    ‐จํานวนผูเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรหัวหนา้งาน คน
กจิกรรมยอ่ย นําเสนอแนวทางในการปรับปรงุ
สถานประกอบการ ใหก้บัผูเ้ขา้อบรม

2 2 2 100

    ‐จํานวนครัง้ในการนําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรงุสถานประกอบการใหก้บัผูเ้ขา้อบรม

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและประเมนิผลผูเ้ขา้อบรม 70 70 80 114.29

    ‐จํานวนผูเ้ขา้อบรมทีไ่ดร้ับการตดิตามและ
ประเมนิผล

คน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาตน้แบบวสัดเุชงิเทคนคิ 
เพือ่การรองรับอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร
 (New S – Curve)

6,279,000 6,279,000 6,279,000 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้
ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

10

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. ประชาสัมพันธโ์ครงการ และรับ
สมัครผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ หรอื
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทางการแพทย์

2

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธโ์ครงการ และรับ
สมัครผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ หรอื
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทางการแพทย์

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ประชาสัมพันธโ์ครงการ และรับสมัคร
ผูป้ระกอบการ

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

10 12 120

2 4 200
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั 3. ประเมนิและคัดเลอืกผูป้ระกอบการ
สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ หรอืผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรมทางการแพทยท์ีม่ศีักยภาพ เพือ่เขา้
รว่มโครงการ

7

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิและคัดเลอืกผูป้ระกอบการ
สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ หรอืผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรมทางการแพทยท์ีม่ศีักยภาพ เพือ่เขา้
รว่มโครงการ

กจิการ

    ‐จํานวนกจิการทีผ่า่นการประเมนิและคัดเลอืก
ผูป้ระกอบการ
กจิกรรมหลกั 4. พัฒนาผลติภัณฑท์างการแพทย ์
รว่มผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

7

กจิกรรมยอ่ย 4.1 พัฒนาผลติภัณฑท์างการแพทย ์
รว่มผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์างการแพทย์
กจิกรรมยอ่ย 4.2 ใหค้ําปรกึษาแนะนําและถา่ยทอด
องคค์วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
(รายงานถงึผลติภัณฑแ์ละนวัตกรรมทีจ่ะพัฒนาสูเ่ชงิ
พาณชิย)์

7

    ‐จํานวน Manday การใหค้ําปรกึษาแนะนําและ
ถา่ยทอดองคค์วามรู ้

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 4.3 ใหค้ําปรกึษาพัฒนาผลติภัณฑ์
ตน้แบบ

28

    ‐จํานวน Manday การใหค้ําปรกึษาพัฒนา
ผลติภัณฑต์น้แบบ

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 4.4 ดําเนนิการออกแบบและพัฒนา
ผลติภัณฑต์น้แบบรว่มกับผูป้ระกอบการ

7

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการออกแบบและพัฒนา ผลติภณัฑ์

7 15 214.29

7 10 142.86

7 9 128.57

28 36 128.57

7 10 142.86
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ผลการดําเนนิงาน/
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 5. ตดิตามการดําเนนิงานในพืน้ที่
ปฏบิัตงิาน หอ้งทดลองในการพัฒนาผลติภัณฑ์
ตน้แบบ (7 ผลติภัณฑ ์ X 5 ครัง้) และประเมนิระดับ
ความพงึพอใจตอ่การใหค้ําปรกึษาแนะนํา

35 35 45 128.57

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามการดําเนนิงานในพืน้ที่
ปฏบิัตงิาน หอ้งทดลองในการพัฒนาผลติภัณฑ์
ตน้แบบ (7 ผลติภัณฑ ์ X 5 ครัง้) และประเมนิระดับ
ความพงึพอใจตอ่การใหค้ําปรกึษาแนะนํา

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการตดิตามงานและประเมนิความพงึ
พอใจ
กจิกรรมหลกั 6. วเิคราะหท์ดสอบผลติภัณฑต์าม
ขอ้กําหนดของมาตรฐานผลติภัณฑ ์ เพือ่พัฒนาตอ่
ยอดการผลติสูเ่ชงิพาณชิย์

7

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหท์ดสอบผลติภัณฑต์าม
ขอ้กําหนดของมาตรฐานผลติภัณฑ ์ เพือ่พัฒนาตอ่
ยอดการผลติสูเ่ชงิพาณชิย์

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการวเิคราะหท์ดสอบ
กจิกรรมหลกั 7. จัดสัมมนาเผยแพรส่รปุผลการ
ดําเนนิโครงการจํานวนไมน่อ้ยกวา่ 100 คน

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเผยแพรส่รปุผลการดําเนนิ
โครงการจํานวนไมน่อ้ยกวา่ 100 คน

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการจัดสัมมนาเผยแพรส่รปุผล

7 10 142.86

1 1 100
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัศกัยภาพการผลติเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการ
แพทยเ์พือ่สง่เสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

4,257,700 4,257,700 4,257,700 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนนิงานโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนนิงานโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั กําหนดวัสด ุ อปุกรณ์ และเครือ่งมอื
แพทยท์ีม่ศีักยภาพสําหรับการผลติภายในประเทศ

5 5 7 140

กจิกรรมยอ่ย ลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บขอ้มลู ครัง้
    ‐จํานวนครัง้ในการลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุเพือ่พจิารณากําหนดวัสดุ
อปุกรณ ์ และเครือ่งมอืแพทยท์ีม่ศีักยภาพ

1 1 1 100

    ‐จํานวนครัง้ในการจัดประชมุ ครัง้

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 กําหนดวัสด ุ อปุกรณ์ และเครือ่งมอื
แพทยท์ีม่ศีักยภาพ

3 3 3 100

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกเพือ่นํามาพัฒนา ผลติภณัฑ์

กจิกรรมหลกั การทดสอบ/วเิคราะหว์ัสด ุ อปุกรณ์ และ
เครือ่งมอืแพทยท์ีน่ําเขา้จากตา่งประเทศ 3 ผลติภัณฑ์

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบ/วเิคราะหส์มบัตทิางกล ทางเคมี
 โครงสรา้ง และสมรรถนะ 3 ผลติภัณฑ ์ (ผลติภัณฑ์
ละ 3 ตัวอยา่ง 4 การทดสอบ รวม 36 การทดสอบ)

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดท้ดสอบ
กจิกรรมยอ่ย ออกแบบกระบวนการผลติและจัดทํา
แบบจําลองทางคอมพวิเตอร์

3 3 3 100

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดท้ดสอบ ผลติภณัฑ์
กจิกรรมหลกั ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติ
วัสด ุ อปุกรณ์ และเครือ่งมอืแพทยเ์ป้าหมาย 3 
ผลติภัณฑ์

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติ
วัสด ุ อปุกรณ ์ และเครือ่งมอืแพทยเ์ป้าหมาย

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดท้ดลองและพัฒนา
กจิกรรมหลกั ทดสอบคณุสมบัตขิองวัสด ุ อปุกรณ์ และ
เครือ่งมอืแพทยท์ีพ่ัฒนาขึน้เปรยีบเทยีบกับผลติภัณฑท์ี่
นําเขา้

3 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบ/วเิคราะหส์มบัตทิางกล ทางเคมี
 โครงสรา้ง และสมรรถนะ 3 ผลติภัณฑ ์ (ผลติภัณฑ์
ละ 2 ชดุตัวอยา่ง 3 ตัวอยา่ง 4 การทดสอบ รวม 72 
การทดสอบ)

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีพ่ัฒนาขึน้เปรยีบเทยีบกับผลติภัณฑ์
นําเขา้ และไดร้ับการทดสอบ
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ปรับปรงุประสทิธภิาพและผลติภาพการ
ผลติของผูป้ระกอบการ 6 สถานประกอบการ (สถาน
ประกอบการละ 1 ผลติภัณฑ)์

6 6 6 100

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ รับสมัครสถาน
ประกอบการ และคัดเลอืกสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ

สถาน
ประกอบการ

    ‐จํานวนสถานประกอบการทีส่มัครเขา้รว่มโครงการและ
ผา่นการคัดเลอืก
กจิกรรมยอ่ย ทดสอบ/วเิคราะหส์มบัตทิางกล ทางเคมี
 โครงสรา้ง และสมรรถนะ ของตัวอยา่งผลติภัณฑ์
เครือ่งมอืแพทยท์ีท่ําการพัฒนาขึน้ 6 ผลติภัณฑ ์
เปรยีบเทยีบกับผลติภัณฑท์ีน่ําเขา้ (ผลติภัณฑล์ะ 2 ชดุ
ตัวอยา่ง 3 ตัวอยา่ง 4 การทดสอบ รวม 144 การ
ทดสอบ)

6 6 6 100

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดท้ดสอบ ผลติภณัฑ์
กจิกรรมหลกั สัมมนา และถา่ยทอดเทคโนโลยี 30 30 45 150
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ และรับสมัครผูเ้ขา้รว่ม
สัมมนา

คน

    ‐จํานวนผูเ้ขา้สมัครเขา้รว่มสัมมนา
กจิกรรมยอ่ย สัมมนาและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 30 30 42 140
    ‐จํานวนผูเ้ขา้รว่มสัมมนา คน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 การสง่เสรมิและพัฒนาอตุสาหกรรมใหเ้ป็นมติรกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
 3. บรหิารจัดการกากอตุสาหกรรมครบวงจร โดยเนน้การใชป้ระโยชน์จากกากอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาตน้แบบระบบ Smart Electronics ในการ
บรหิารจัดการขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละพัฒนาตน้แบบเทคโนโลยี
การจัดการขยะรไีซเคลิตามนโยบายเศรษฐกจิหมนุเวยีน

4,934,300 3,876,590 3,876,590 78.56 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1 กําหนดแนวคดิในการศกึษาและจัดทํา
แผนการดําเนนิงานโครงการ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย กําหนดแนวคดิในการศกึษาและจัดทํา
แผนการดําเนนิงานโครงการ

ครัง้

    ‐กําหนดแนวคดิในการศกึษาและจัดทําแผนการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2 ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับ
รปูแบบและแนวทางการบรกิารจัดการซากขยะ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศตา่ง ๆ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับ
รปูแบบและแนวทางการบรกิารจัดการซากขยะ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศตา่ง ๆ

ฐานขอ้มลู

    ‐ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับรปูแบบและ
แนวทางการบรกิารจัดการซากขยะเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิสข์องประเทศตา่ง ๆ

ขอ้เสนอแนะ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมหลกั 3 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเพือ่
ประชาสัมพันธแ์ละชีแ้จงแนวทางการดําเนนิโครงการ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเพือ่
ประชาสัมพันธแ์ละชีแ้จงแนวทางการดําเนนิโครงการ

ครัง้

    ‐จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเพือ่ประชาสัมพันธแ์ละ
ชีแ้จงแนวทางการดําเนนิโครงการ

กจิกรรมหลกั 4 สํารวจรวบรวมขอ้มลูและความเห็นที่
เกีย่วขอ้ง

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย 4.1 สํารวจรวบรวมแนวทางการบรหิาร
จัดการขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละปัญหาทีเ่ป็นอปุสรรคจากผู ้
มสีว่นไดเ้สยีเพือ่มาเป็นขอ้มลูในการพัฒนาระบบ Smart
 electronics ตน้แบบสําหรับการจัดการขยะอเิล็กทรอนกิส์

ฐานขอ้มลู

    ‐สํารวจรวบรวมแนวทางการบรหิารจัดการขยะ
อเิล็กทรอนกิสแ์ละปัญหาทีเ่ป็นอปุสรรคจากผูม้สีว่นได ้
เสยีเพือ่มาเป็นขอ้มลูในการพัฒนาระบบ Smart 
electronics ตน้แบบสําหรับการจัดการขยะอเิล็กทรอนกิส์

กจิกรรมยอ่ย 4.2 จัดประชมุ Focus Group เพือ่ระดม
ความเห็นการพัฒนาระบบตน้แบบ Smart electronics 
โดยมกีารวเิคราะหแ์ละสรปุผลในแตล่ะครัง้

1 1 1 100
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ผลการดําเนนิงาน/
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

    ‐จัดประชมุ Focus Group เพือ่ระดมความเห็นการ
พัฒนาระบบตน้แบบ Smart electronics โดยมกีาร
วเิคราะหแ์ละสรปุผลในแตล่ะครัง้

ครัง้

กจิกรรมหลกั 5 ออกแบบและพัฒนาตน้แบบ
เทคโนโลย ี Smart Electronics ภายใตร้ะบบการบรหิาร
จัดการขยะอเิล็กทรอนกิส ์ โดยพัฒนาตน้แบบระบบ
ยอ่ย อยา่งนอ้ย 4 ระบบ เพือ่รองรับกลไกการบรหิาร
จัดการซากอยา่งครบวงจร

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและพัฒนาตน้แบบ
เทคโนโลย ี Smart Electronics ภายใตร้ะบบการบรหิาร
จัดการขยะอเิล็กทรอนกิส ์ โดยพัฒนาตน้แบบระบบ
ยอ่ย อยา่งนอ้ย 4 ระบบ เพือ่รองรับกลไกการบรหิาร
จัดการซากอยา่งครบวงจร

ระบบ

    ‐ออกแบบและพัฒนาตน้แบบเทคโนโลย ี Smart 
Electronics ภายใตร้ะบบการบรหิารจัดการขยะ
อเิล็กทรอนกิส ์ โดยพัฒนาตน้แบบระบบยอ่ย อยา่ง
นอ้ย 4 ระบบ เพือ่รองรับกลไกการบรหิารจัดการซาก
อยา่งครบวงจร

กจิกรรมยอ่ย 5.1 ดําเนนิการออกแบบระบบ (System 
Design) ทัง้สว่นทีเ่ป็น Hardware และ Software

1 1 update 

    ‐ดําเนนิการออกแบบระบบ (System Design) ทัง้สว่นที่
เป็น Hardware และ Software

ระบบ
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ผลการดําเนนิงาน/
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 5.2 พัฒนาตน้แบบระบบ (System 
Development) ภายใตผู้ม้สีว่นไดเ้สยีและเป็นกลไกใน
การขับเคลือ่นการกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่ระบบตอ้งรองรับขอ้มลูสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แตก่ารทิง้
ผลติภัณฑจ์นถงึโรงถอดแยก ตามกลไกทีก่ําหนด 
โดยอยา่งนอ้ยผูม้สีว่นไดเ้สยีทีโ่ครงการตอ้งมรีะบบรองรับ

1 1 update 

    ‐พัฒนาตน้แบบระบบ (System Development) ภายใต ้
ผูม้สีว่นไดเ้สยีและเป็นกลไกในการขับเคลือ่นการกําจัด
ขยะอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ระบบตอ้งรองรับ
ขอ้มลูสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แตก่ารทิง้ผลติภัณฑจ์นถงึ
โรงถอดแยก ตามกลไกทีก่ําหนด โดยอยา่งนอ้ยผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีโ่ครงการตอ้งมรีะบบรองรับซึง่จะ
ประกอบดว้ย ‐ ศนูยร์วบรวมซาก ‐ ผูข้นสง่ซาก
อเิล็กทรอนกิส ์ ‐ โรงถอดแยก ‐ องคก์รบรหิารจัดการ
กลาง

ระบบ

กจิกรรมยอ่ย 5.3 ตดิตัง้และทดสอบระบบ ทัง้สว่นที่
เป็น Hardware และ Software

1 1 update 

    ‐ตดิตัง้และทดสอบระบบ ทัง้สว่นทีเ่ป็น Hardware 
และ Software

ระบบ

กจิกรรมยอ่ย 5.4 จัดเก็บ รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู
 และรายงานผลการดําเนนิการ

1 1 update 

    ‐จัดเก็บ รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และรายงานผล
การดําเนนิการ

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั 6 อบรมเชงิปฏบิัตกิารใหแ้ก ่ บคุลากร 
นักออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑห์รอืนักพัฒนาระบบ
อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

1 1 update 
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ผลการดําเนนิงาน/
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 อบรมเชงิปฏบิัตกิารใหแ้ก ่ บคุลากร 
นักออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑห์รอืนักพัฒนาระบบ
อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

ครัง้

    ‐อบรมเชงิปฏบิัตกิารใหแ้ก ่ บคุลากร นักออกแบบ
และพัฒนาผลติภัณฑห์รอืนักพัฒนาระบบอเิล็กทรอนกิส์
อัจฉรยิะ
กจิกรรมหลกั 7 จัดสัมมนาปิดโครงการเพือ่แสดงผล
การดําเนนิโครงการ

1 1 update 

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาปิดโครงการเพือ่แสดงผลการ
ดําเนนิโครงการ

ครัง้

    ‐จัดสัมมนาปิดโครงการเพือ่แสดงผลการดําเนนิ
โครงการ
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรมไฟฟ้า
และอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

3,875,500 3,875,500 3,875,500 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนนิโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนนิโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการดําเนนิ
โครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั หาความตอ้งการในการฝึกอบรม 3 3 3 100
กจิกรรมยอ่ย หาความตอ้งการในการฝึกอบรมนักพัฒนา
เทคโนโลยชีัน้สงู 1 ครัง้ /แรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง 1 ครัง้ / วทิยากร
 4.0 1 ครัง้

ครัง้ ขอ้เสนอแนะ

    ‐จํานวนครัง้ในการหาความตอ้งการฯ

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ ธนัวาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

165



ผลการดําเนนิงาน/
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 ออกแบบหลักสตูร 3 3 3 100
กจิกรรมยอ่ย ออกแบบหลักสตูรฝึกอบรมนักพัฒนา
เทคโนโลยชีัน้สงู 1 ครัง้ / แรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง 1 ครัง้ /วทิยากร 
4.0 1 ครัง้

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการออกแบบฯ
กจิกรรมหลกั จัดทําแผนการอบรม 3 3 3 100
กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนการอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี
ชัน้สงู 1 ครัง้ / แรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง 1 ครัง้ / วทิยากร 
4.0 1 ครัง้

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการจัดทําแผนอบรมฯ
กจิกรรมหลกั การรับสมัครและคัดเลอืก 50 50 50 100
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้ฝึกอบรมนักพัฒนา
เทคโนโลยชีัน้สงู

คน

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้ฝึกอบรมพัฒนา
แรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะ
และทีเ่กีย่วเนือ่ง

600 600 602 100.33

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ คน
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้ฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิัตกิารในระดับวทิยากร 4.0

50 50 50 100

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ คน
กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรม 50 50 50 100
กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู คน
    ‐จํานวนคนในการจัดฝึกอบรมฯ
กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง

600 600 602 100.33

    ‐จํานวนคนในการจัดฝึกอบรมฯ คน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับวทิยากร 4.0 50 50 50 100

    ‐จํานวนคนในการจัดฝึกอบรมฯ คน
กจิกรรมหลกั ศกึษาดงูาน 2 2 2 100
กจิกรรมยอ่ย ศกึษาดงูานสถานประกอบการทีมุ่ง่เนน้ระบบ
อัตโนมัต/ิเทคโนโลย ี ในกระบวนการผลติ หรอืทีเ่กีย่วเนือ่ง
กับอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ (กจิกรรมฝึกอบรม
นักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู)

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการดงูานฯ
กจิกรรมหลกั ประเมนิผล 2 2 2 100
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี
ชัน้สงู

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง

15 15 15 100

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับ
วทิยากร 4.0

2 2 3 150

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ ครัง้
กจิกรรมหลกั ตดิตามผล 2 2 2 100
กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยี
ชัน้สงู

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการตดิตามผลฯ
กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง

15 15 15 100

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับ
วทิยากร 4.0

2 2 3 150

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมกระบวนการผลติอจัฉรยิะสาขาอตุสาหกรรมไฟฟ้า
และอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

3,648,400 3,648,400 3,648,400 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผน
กํากับการดําเนนิโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับ
การดําเนนิโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนนิโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธ ์ เพือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

2 2 12 600

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ เพือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธ์ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 1 พัฒนาบคุคลากรดา้น
การออกแบบประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี นวัตกรรม 
มาตรฐานกระบวนการผลติและผลติภัณฑท์ีอ่ัจฉรยิะใน
อตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์
อัจฉรยิะ

80 80 107 133.75

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 รับสมัครและคัดเลอืกบคุลากรเขา้รว่ม
อบรม

คน

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุคณะกรรมการเพือ่คัดเลอืก
 ออกแบบและจัดทําหลักสตูรทีเ่หมาะสมกับบคุลากรที่
เขา้รับการฝึกอบรม

1 1 1 100

    ‐จํานวนครัง้ในการจัดประชมุฯ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ดําเนนิการฝึกอบรมตามหลักสตูร 
ทดสอบ/วัดผล/ประเมนิผล แกบ่คุลากรทีร่ับการ
ฝึกอบรม จํานวน 80 คน

80 80 99 123.75

    ‐จํานวนคนในการจัดฝึกอบรมฯ คน
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 2 พัฒนาและประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยขีัน้สงูในกระบวนการผลติ ดา้น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์ อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

10 10 10 100

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถาน
ประกอบการทีม่คีวามพรอ้มในการประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมกระบวนการผลติอัจฉรยิะ

กจิการ

    ‐จํานวนกจิการในการรับสมัครฯ
กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ
และสภาพของสถานประกอบการ (First Visit) จํานวน
ไมน่อ้ยกวา่ 1 Man‐day/กจิการ

10 10 10 100

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
กจิกรรมยอ่ย ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิลกึ ณ 
สถานประกอบการ ตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไวแ้กท่าง
สถานประกอบการ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 12 Man‐day/
กจิการ

120 120 120 100

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ประเมนิการออกแบบและเชือ่มโยง
ระบบใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ (Pre‐Audit) จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 1 
Man‐day/กจิการ

10 10 10 100

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 3 สง่เสรมิพัฒนามาตรฐาน
การผลติหรอืผลติภัณฑใ์นอตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

10 10 11 110

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถาน
ประกอบการทีค่วามพรอ้มในการพัฒนา เชน่ ดา้น
มาตรฐานการผลติ ดา้นมาตรฐานผลติภัณฑ ์ เป็นตน้

กจิการ

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กจิกรรมยอ่ย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ
และสภาพของสถานประกอบการ (First Visit) จํานวน
ไมน่อ้ยกวา่ 1 Man‐day/กจิการ

10 10 11 110

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
กจิกรรมยอ่ย ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิลกึ ณ 
สถานประกอบการ ตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไวแ้กท่าง
สถานประกอบการ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 8 Man‐day/
กจิการ

80 80 88 110

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
กจิกรรมยอ่ย ทดลองตรวจประเมนิและขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรงุแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดของ
มาตรฐาน (Pre‐Audit) จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 1 
Man‐day/กจิการ

10 10 11 110

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 

ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการปรับระบบการดําเนนิงานป้ายขอ้มลูยานยนต ์ ตาม
มาตรฐานสากล (Eco Sticker)

2,380,000 1,428,000 1,428,000 60 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้
ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําแผนการดําเนนิงานโครงการ 1 1 1 100
กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนการดําเนนิงานโครงการ รายงาน
    ‐แผนการดําเนนิงานโครงการ
กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการและ
นําเสนอเอกสารสรปุความตอ้งการของระบบ และ
เอกสารการออกแบบระบบ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการและ
นําเสนอเอกสารสรปุความตอ้งการของระบบ และ
เอกสารการออกแบบระบบ

รายงาน

    ‐ศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Web Application)

1 0.75 0.5 66.67

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบเว็บไซตใ์ห ้
สามารถแสดงผลไดผ้า่น Web Browser จากอปุกรณ์
เครือ่งคอมพวิเตอร,์ Tablet และมอืถอื

ระบบ ขอ้เสนอแนะ

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบตลอดโครงการ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 พัฒนาและปรับปรงุระบบ Eco Sticker 
จํานวน 3 ระบบ ประกอบดว้ย รถยนต ์
รถจักรยานยนต ์ และยางรถยนต์

3 0.75 0.5 66.67

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบตลอดโครงการ ระบบ
กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบการรับและ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการพจิารณาการนําเขา้
ชิน้สว่นยานยนต ์ ภายใตก้รอบการคา้ อาท ิ JTEPA 
เพือ่เชือ่มโยงกับระบบ Eco Sticker

1 0.75 0.5 66.67

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบตลอดโครงการ ระบบ
กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบ Eco Sticker 
สําหรับบรกิารขอ้มลูประชาชน

1 0.75 0.5 66.67

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบตลอดโครงการ ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบเว็บไซตใ์ห ้
สามารถแสดงผลไดผ้า่น Web Browser จากอปุกรณ์
เครือ่งคอมพวิเตอร,์ Tablet และมอืถอื

1 0.75 0.5 66.67

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบตลอดโครงการ ระบบ
กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุ Web Service โดย
การเชือ่มโยงระบบ Eco Sticker ของรถยนต ์
รถจักรยานยนต ์ และยางรถยนต ์ กับระบบอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง อาท ิ Single Form

1 0.75 0.5 66.67

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุ Web Service โดย
การเชือ่มโยงระบบ Eco Sticker ของรถยนต ์
รถจักรยานยนต ์ และยางรถยนต ์ กับระบบอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง อาท ิ Single Form

ระบบ

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบตลอดโครงการ
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Eco Sticker ใหม้คีวามสามารถรับรองการทํางานของ
เจา้หนา้ที ่ และสามารถประมวลผลขอ้มลู วเิคราะห ์
ไดท้กุระดับ ตลอดจนพัฒนาระบบการรายงานผล ที่
สามารถชว่ยใหก้ารวเิคราะห ์ สังเคราะหข์อ้มลูได ้

1 0.75 0.5 66.67
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ปรับปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Eco Sticker ใหม้คีวามสามารถรับรองการทํางานของ
เจา้หนา้ที ่ และสามารถประมวลผลขอ้มลู วเิคราะห ์
ไดท้กุระดับ

ระบบ

    ‐ปรับปรงุระบบ
กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอ้มลู สําหรับผูใ้ชง้าน

1 0.75 0.5 66.67

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอ้มลู สําหรับผูใ้ชง้าน

ระบบ

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบ
กจิกรรมหลกั ทดสอบและปรับปรงุระบบ Web 
Application

1 0.75 0.5 66.67

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบและปรับปรงุระบบ Web 
Application

ครัง้

    ‐ทดสอบและปรับปรงุระบบ
กจิกรรมหลกั หารอืและปรับปรงุระบบ Eco Sticker 
รว่มกับสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

6 0.75 0.5 66.67

กจิกรรมยอ่ย หารอืและปรับปรงุระบบ Eco Sticker 
รว่มกับสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

ครัง้

    ‐หารอืและปรับปรงุทกุเดอืน

173



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเขม้แข็ง

1) สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของ ภาคอตุสาหกรรม

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

2,495,800 2,495,800 1,996,640 80 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาทบทวนทศิทาง และยทุธศาสตร์
การพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัตขิองหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่กําหนดทศิ
ทางการยกระดบัการพัฒนาไปสูอ่ตุสาหกรรมยานยนต์
อตัโนมัตทิีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนวรรณกรรม ครัง้ ปัญหา‐อปุสรรค
    ‐ทบทวนวรรณกรรม
กจิกรรมหลกั สํารวจศกัยภาพ ความตอ้งการ และระดม
ความคดิเห็นของผูป้ระกอบการ ในอตุสาหกรรมยานยนต์
และชิน้สว่นยานยนต ์ อตุสาหกรรมชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์
และอตุสาหกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่วเิคราะหผ์ลติภัณฑท์ีม่ี
ศกัยภาพในอตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัติ

1000 1000 2979 297.9 ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มถิานายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

 ‐ โครงการสิน้สดุตามสญัญาจา้งใน
วันที ่ 31 ต.ค. 2564

แผน/ผล 12 เดอืน

โครงการจัดทําแนวทางพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทยสู่
อตุสาหกรรมยานยนตอ์ัตโนมัต ิ (Autonomous Vehicle: AV)
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ผลการดาํเนนิงาน/
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 การสํารวจโดยแบบสอบถาม ประชมุระดม
สมองเชงิปฏบิตักิาร

ราย

    ‐จํานวนแบบสอบถาม
กจิกรรมหลกั พัฒนาและสรา้งเครอืขา่ยอตุสาหกรรมยาน
ยนตอ์ตัโนมัต ิ และอตุสาหกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย สรา้งเครอืขา่ยอตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัติ ฐานขอ้มลู

    ‐จํานวนเครอืขา่ย
กจิกรรมหลกั คดัเลอืกผลติภัณฑศ์กัยภาพอยา่งนอ้ย 5 
ผลติภัณฑ ์ จากนัน้ดําเนนิการคดัเลอืกผูป้ระกอบการไมน่อ้ย
กวา่ 1 ราย ในผลติภัณฑท์ีม่ศีกัยภาพ เพือ่เป็นตน้แบบ 
(Success Case) และวนิจิฉัยเชงิลกึผูป้ระกอบการ เพือ่เป็น
ตน้แบบในพัฒนาผูป้ระกอบการไปสูย่านยนตอ์ตัโนมัติ

5 7 7 100

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกเลอืกผลติภัณฑย์อ่ย ผลติภัณฑ์
    ‐จํานวนผลติภัณฑ์
กจิกรรมหลกั จัดทําแนวทาง ยทุธศาสตรก์ารยกระดบั
อตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสูอ่ตุสาหกรรม ยานยนตอ์ตัโนมัต ิ
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางกําหนดนโยบายและขบัเคลือ่นแผนงาน
ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดทํากรอบนโยบายและยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาอตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัต ิ (AV)

แผน

    ‐จํานวนนโยบายและแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
อตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัต ิ (AV)
กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรผ่ลการศกึษา 
ยทุธศาสตรก์ารยกระดบัอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่
อตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัต ิ เพือ่เป็นแนวทางใหก้บั
ผูป้ระกอบการนําไปสูก่ารปรับเปลีย่นหรอืตอ่ยอดเขา้สู่
อตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัติ

1 1 0

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนานเสนอผลงาน ครัง้
    ‐จํานวนครัง้ในการจัดสมัมนาเสนอผลงาน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น
เพือ่รองรับการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า

3,369,100 3,369,100 3,369,100 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. แตง่ตัง้คณะทํางานคณะทํางานภายใน
และคณะกรรมการวชิาการ รวม 2 คณะ

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย แตง่ตัง้คณะทํางานคณะทํางานภายใน
และคณะกรรมการวชิาการ รวม 2 คณะ

คณะ

    ‐จํานวนคณะทํางาน ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั 3. สํารวจความตอ้งการของ
ภาคอตุสาหกรรม เพือ่ออกแบบหลักสตูร

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย สํารวจความตอ้งการของ
ภาคอตุสาหกรรม เพือ่ออกแบบหลักสตูร

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการสํารวจความตอ้งการของ
ภาคอตุสาหกรรม

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ ธนัวาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 4. การจัดทําหลักสตูร 1 1 1 100
กจิกรรมยอ่ย 4.1 จัดประชมุคณะทํางานโครงการการ
พัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นเพือ่
รองรับการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการจัดประชมุคณะทํางาน
กจิกรรมยอ่ย 4.2 ประชมุคณะกรรมการวชิาการจัดทํา
หลักสตูรโครงการการพัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรม
ยานยนตแ์ละชิน้สว่นเพือ่รองรับการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า

1 1 1 100

    ‐จํานวนครัง้ในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 4.3 จัดทํารปูเลม่หลักสตูรใหม ่ 2 
หลักสตูร

2 2 3 150

    ‐จํานวนหลักสตูรใหม่ หลกัสตูร
กจิกรรมหลกั 5. ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัคร 5 5 9 180
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัคร ครัง้
    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธ์
กจิกรรมหลกั 6. คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม 340 340 336 98.82
กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม คน
    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 7. จัดอบรมหลักสตูรยานยนตไ์ฟฟ้าและ
พลศาสตรย์านยนตไ์ฟฟ้า (อบรบ 3 วัน) และ
ประเมนิผลทักษะ/ความพงึพอใจ

40 40 40 100

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรยานยนตไ์ฟฟ้าและ
พลศาสตรย์านยนตไ์ฟฟ้า (อบรบ 3 วัน) และ
ประเมนิผลทักษะ/ความพงึพอใจ

คน

    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 8. จัดอบรมหลักสตูรระบบขับเคลือ่น
สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (อบรบ 3 วัน) และประเมนิผล
ทักษะ/ความพงึพอใจ

40 40 44 110
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ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดอบรมหลักสตูรระบบขับเคลือ่น
สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (อบรบ 3 วัน) และประเมนิผล
ทักษะ/ความพงึพอใจ

คน

    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 9. จัดอบรมหลักสตูรระบบจัดการ
แบตเตอรี ่ (อบรบ 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/ความ
พงึพอใจ

60 60 68 113.33

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรระบบจัดการ
แบตเตอรี ่ (อบรบ 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/ความ
พงึพอใจ

คน

    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 10. จัดอบรมหลักสตูรสถานปีระจุไฟฟ้า
สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่โครงขา่ย
ไฟฟ้า (อบรบ 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/ความพงึ
พอใจ

40 40 43 107.5

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรสถานปีระจุไฟฟ้า
สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบตอ่โครงขา่ย
ไฟฟ้า (อบรบ 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/ความพงึ
พอใจ

คน

    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 11. จัดอบรมหลักสตูรโลหะนํ้าหนักเบา
และวัสดคุอมโพสติ สําหรับยานยนตส์มัยใหม ่ (อบ
รบ 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/ความพงึพอใจ

40 40 43 107.5

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรโลหะนํ้าหนักเบาและ
วัสดคุอมโพสติ สําหรับยานยนตส์มัยใหม ่ (อบรบ 3 
วัน) และประเมนิผลทักษะ/ความพงึพอใจ

คน

    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
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ผลการดําเนนิงาน/
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 12. จัดอบรมหลักสตูรทีจ่ัดทําขึน้ใหม ่
หลักสตูร 1 (อบรม 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/
ความพงึพอใจ

60 60 63 105

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรทีจ่ัดทําขึน้ใหม ่
หลักสตูร 1 (อบรม 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/
ความพงึพอใจ

คน

    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 13. จัดอบรมหลักสตูรทีจ่ัดทําขึน้ใหม ่
หลักสตูร 2 (อบรม 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/
ความพงึพอใจ

60 60 67 111.67

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรทีจ่ัดทําขึน้ใหม ่
หลักสตูร 2 (อบรม 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/
ความพงึพอใจ

คน

    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 14. การตดิตามผล Productivity 17 17 17 100
กจิกรรมยอ่ย การตดิตามผล Productivity รุน่
    ‐จํานวนรุน่ในการตดิตามผล Productivity
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 
ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบการใน
อตุสาหกรรมยานยนตส์ูอ่ตุสาหกรรมอากาศยาน

3,337,200 3,337,200 3,337,200 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการฯ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการฯ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการฯ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการฯ

เลม่

    ‐จํานวนเล่ม่ขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั การพัฒนาความรูแ้ละทักษะ
ความสามารถของบคุลากร

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย แตง่ตัง้คณะทํางาน คณะ
    ‐จํานวนคณะทํางาน ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุเตรยีมความพรอ้ม 1 1 1 100
    ‐จํานวนการประชมุเตรยีมควาามพรอ้ม ครัง้
กจิกรรมยอ่ย แตง่ตัง้คณะกรรมการวชิาการ 1 1 1 100
    ‐จํานวนคณะกรรมการวชิาการ คณะ
กจิกรรมยอ่ย ประชมุคณะกรรมการวชิาการเพือ่
พจิารณากรอบ ขอบเขต เนือ้หา

5 5 5 100

    ‐จํานวนการประชมุคณะกรรมการวชิาการ ครัง้

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 จัดทําหลักสตูรใหม่ 2 2 2 100
    ‐จํานวนหลักสตูรใหม่ หลกัสตูร
กจิกรรมยอ่ย ทบทวนหลักสตูรเดมิ เพือ่นํามา
ประยกุตใ์ชก้ับอตุสาหกรรมอากาศยาน

2 2 2 100

    ‐จํานวนหลักสตูรเดมิทีท่บทวน หลกัสตูร
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ และรับสมัครผูเ้ขา้
อบรม

4 4 14 350

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครผูเ้ขา้
อบรม

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรม ประเมนิผลการอบรม และ
ประเมนิความพงึพอใจ

80 80 100 125

    ‐จํานวนคนทีเ่ขา้รว่มฝึกอบรม คน
กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล Productivity 4 4 4 100
    ‐จํานวนรุน่ในการตดิตามผล Productivity รุน่
กจิกรรมหลกั การใหค้ําปรกึษาแนะนํา 1 1 9 900
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ และรับสมัครสถาน
ประกอบการ

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครสถาน
ประกอบการ
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิศักยภาพ 10 โรงงาน 20 20 22 110
    ‐จํานวน Mandays ทีป่ระเมนิศักยภาพ 10 โรงงาน Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ประชมุคัดเลอืกสถานประกอบการเพือ่
เขา้กจิกรรมใหค้ําปรกึษาแนะนํา 8 โรงงาน

1 1 1 100

    ‐จํานวนครัง้ในการคัดเลอืกสถานประกอบการ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ใหค้ําปรกึษาแนะนํา 8 โรงงาน 80 80 90 112.5
    ‐จํานวน Mandays ในการใหค้ําปรกึษาแนะนํา 8 
โรงงาน

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล/เขา้ตรวจประเมนิผลการ
ดําเนนิการ

8 8 8 100

    ‐จํานวนครัง้ในการตดิตามผล ครัง้
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ผลการดําเนนิงาน/
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 สรปุผลใหค้ําปรกึษาและขอ้เสนอแนะ 1 1 1 100

    ‐จํานวนครัง้ในการสรปุผลใหค้ําปรกึษาและ
ขอ้เสนอแนะ

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิความพงึพอใจตอ่การให ้
คําปรกึษา

1 1 1 100

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิความพงึพอใจตอ่การให ้
คําปรกึษา

ครัง้

182



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

2) กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ํา
และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานภายใตแ้ผนงานบรูณา
การ พัฒนาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

4,890,000 3,912,000 3,900,900 79.77 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาทบทวนแผนงานบรูณาการพัฒนา
อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคตของประเทศไทย

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดทํา/ทบทวนตัวชีว้ัดในระดับตา่งๆ เพือ่
นําไปใชใ้นการประเมนิผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ
ภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

แผน

    ‐รายงานทบทวนตัวชีว้ัด
กจิกรรมหลกั พัฒนา/ปรับปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
 (Database & Web Application)

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย พัฒนา/ปรับปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Database & Web Application) เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
ตดิตามประเมนิผล เรง่รัดผลการปฏบิัตงิาน และผลการ
เบกิจ่ายงบประมาณ รวมถงึการรายงานประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการดําเนนิโครงการ

ระบบ

    ‐ระบบ/ฐานขอ้มลูสารสนเทศในการกํากับตดิตาม รายงาน
ผล และประเมนิผล

แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี

เบกิจ่าย 972,800 บาท 
ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564
ตามขอบเขตสัญญาแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้
ที ่ 1 เมือ่วันที ่ 23 กรกฎาคม 2564 
ซึง่มกีารปรับลดเงนิงวดเนือ่งจากการ
เปลีย่นแปลงกจิกรรมการ
ประชมุสัมมนาชีแ้จงโครงการ และ 
ชีแ้จงระบบตดิตามและประเมนิผล 
เป็นวธิกีารประชมุทางไกล
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ดําเนนิการกํากับ ตดิตาม รายงานผลการ
ดําเนนิงาน/โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ประจําปี
งบประมาณ 2564

3 3 2 66.67 ปญัหา‐อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย กํากับ ตดิตาม รายงานผลการดําเนนิงาน/
โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ตลอดจนใหค้ําปรกึษา
และขอ้เสนอแนะ

รายงาน

    ‐รายงานตดิตามผลการดําเนนิงานโครงการภายใตแ้ผนงาน
บรูณาการฯ ปี พ.ศ.2564 รายไตรมาส
กจิกรรมหลกั ประเมนิผลสําเร็จและผลกระทบตอ่ระบบ
เศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการดําเนนิงานโครงการภายใต ้
แผนงานบรูณาการฯ ปี 2564 ในมติติา่ง ๆ

1 1 0 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลสําเร็จและผลกระทบตอ่ระบบ
เศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการดําเนนิงานโครงการภายใต ้
แผนงานบรูณาการฯ ปี 2564 ในมติติา่ง ๆ ทัง้ราย
โครงการ รายอตุสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบรูณา
การฯ

รายงาน

    ‐รายงานการประเมนิผลสําเร็จของการดําเนนิงานภายใต ้
แผนงานบรูณาการฯ ปี พ.ศ.2564 รายปี
กจิกรรมหลกั จัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชือ่มโยง
แผนงานบรูณาการฯ

1 1 0

กจิกรรมยอ่ย จัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชือ่มโยง
แผนงานบรูณาการฯ ในชว่งปี พ.ศ. 2567‐2568

แผน

    ‐กรอบแนวทางและแผนภาพเชือ่มโยงแผนงานบรูณาการฯ

 ในปี 2567‐2568
กจิกรรมยอ่ย จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบยีบ
วธิกีาร (Procedure) ในการดําเนนิโครงการ และการตดิตาม
และประเมนิผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏบิัตกิารภายใต ้
แผนงานบรูณาการฯ

1 1 0

    ‐แนวทาง (Guideline) และระเบยีบวธิกีาร (Procedure) ใน
การดําเนนิโครงการ และการตดิตามและประเมนิผล

รายงาน
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ผลการดําเนนิงาน/
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 การประชมุ และสัมมนาผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 50 50 70 140
กจิกรรมยอ่ย สัมมนาชีแ้จงโครงการ คน
    ‐ผูเ้ขา้รว่มสัมมนาชีแ้จงโครงการ
กจิกรรมยอ่ย ประชมุชีแ้จงระบบตดิตามประเมนิผล 40 40 46 115
    ‐ผูเ้ขา้รว่มประชมุชีแ้จงระบบตดิตามประเมนิผล คน
กจิกรรมยอ่ย สัมมนาเผยแพรโ่ครงการ 50 50 0
    ‐ผูเ้ขา้รว่มสัมมนาเผยแพรโ่ครงการ คน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

2) กาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ํา
และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาแผนภาพอนาคตของภาคอตุสาหกรรม 
(Industry Foresight) เพือ่ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมสู่
อตุสาหกรรม 4.0 (ระยะที ่ 3)

3,000,000 1,800,000 1,800,000 60 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาขัน้ตน้ (Inception 
Report)

10 10 10 100

กจิกรรมยอ่ย กําหนดแนวคดิในการศกึษาและ
แผนการดําเนนิงานโครงการ และทบทวนวรรณกรรม
ปรทิัศนแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ชดุ

    ‐รายงานการศกึษา
กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่ 1 
(Progress Report I)

10 10 10 100

กจิกรรมยอ่ย 1. ทบทวนวรรณกรรมปรทิัศนแ์ละ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ชดุ ปัญหา‐อปุสรรค

    ‐รายงานการศกึษา
กจิกรรมยอ่ย 2. ศกึษาแนวทางในการจัดทําภาพ
อนาคตภาคอตุสาหกรรมของประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้
ในเอเชยีอยา่งนอ้ย 1 ประเทศ และประเทศทีม่ี
ความกา้วหนา้นอกกลุม่เอเชยีอยา่งนอ้ย 1 ประเทศ

2 2 2 100

    ‐จํานวนประเทศทีศ่กึษา ประเทศ

แผน/ผล 12 เดอืน

การสง่มอบงานรายงานความกา้วหนา้
ครัง้ที ่ 2 กจิกรรมประกอบดว้ย
1. วธิใีนการศกึษา
2. สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญใน 2 อตุสาหกรรม 
อตุสาหกรรมละไมน่อ้ยกวา่ 15 คน
3. จัดทําแผนภาพอนาคตของอตุสาหกรรม
เป้าหมาย 2 อตุสาหกรรม

การสง่มอบงานรายงานความกา้วหนา้
ครัง้ที ่ 2 อยูใ่นระหวา่งตรวจรับงาน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
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 รายงานความกา้วหนา้ ครัง้ที ่ 2 
(Progress Report II)

10 10 0 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย 1. จัดทําแผนภาพอนาคตอตุสาหกรรม
เป้าหมายจํานวน 2 อตุสาหกรรม

ชดุ คาดวา่จะดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จในชว่งตนั
เดอืน พฤศจกิายน 2564

    ‐รายงานการศกึษา
กจิกรรมยอ่ย 2. สัมภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญเพือ่
จัดทําแผนภาพอนาคตสําหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย 2

 อตุสาหกรรม

30 30 0

    ‐จํานวนผูเ้ชีย่วชาญ คน
กจิกรรมยอ่ย 3. การจัดทําภาพจําลองอนาคตของ 2 
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

2 2 0

    ‐ภาพอนาคต ขอ้มลู
กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาฉบับสมบรูณ์และ
บทสรปุสําหรับผูบ้รหิาร (Final Report)

20 20 0

กจิกรรมยอ่ย 1. ประมวลผล สรปุผล จัดทําแผนภาพ
อนาคตในแตล่ะอตุสาหกรรม

ชดุ

    ‐รายงานการศกึษา
กจิกรรมยอ่ย 2. จัดทําแนวนโยบาย/แผนการ
ดําเนนิการของ 2 อตุสาหกรรมเป้าหมาย

2 2 0

    ‐นโยบาย ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 3. ฝึกอบรมถา่ยทอดความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการจัดทํา ภาพอนาคต (Foresight) 
ใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่ สศอ. และผูส้นใจ

15 15 0

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รว่ม คน
กจิกรรมยอ่ย 4. สัมมนาเผยแพรผ่ลการศกึษาและรับ
ฟังขอ้คดิเห็นจํานวน 1 ครัง้

80 80 0

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รว่ม คน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ
 2.ปรับปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จัดหาทรัพยากรใหเ้หมาะสม พัฒนาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

พัฒนาระบบการจัดการฐานขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ยกระดบั
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม

6,294,900 4,345,000 2,500,000 39.71 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบการนําเขา้ขอ้มลูจาก
การแจง้ขอ้มลูของผูป้ระกอบการตามแบบฟอรม์ 
Single Form ทัง้แบบรายเดอืนและรายปี ใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้

2564 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ระบบนําเขา้ขอ้มลูรายเดอืน งาน
    ‐ระบบนําเขา้ขอ้มลูรายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย ระบบนําเขา้ขอ้มลูรายปี 2564 1 1 100
    ‐ระบบนําเขา้ขอ้มลูรายปี งาน
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบการเชือ่มโยงขอ้มลู
เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหด์ัชนอีตุสาหกรรมและตัวชีว้ัด
ทางเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมหรอืระบบงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

2564 1 0.7 70

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงขอ้มลูจาก i‐industry ระบบ
    ‐การเชือ่มโยงขอ้มลู

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

ระบบการขัดการฐานขอ้มลูขนาดใหญ่
เพือ่ยกระดับขดีความสามารถในการ
แขง่ขันไดป้รับปรงุระบบการนําเขา้
ขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมกีาร
ทดสอบการใชง้านมาโดยตลอดและ
ไดป้รับแกไ้ขขอ้ผดิพลาดแลว้ ใน
ปัจจุบันระบบสามารถทํางานไดแ้ละ
ยังไมพ่บขอ้ผดิพลาด

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ปรับปรงุระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบการนําเขา้ขอ้มลูจากการแจง้
ขอ้มลูของผูป้ระกอบการตามแบบฟอรม์ Single Form

2564 1 0.7 70 ปญัหา‐อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
    ‐ระบบรักษาความปลอดภัย
กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบการใหค้วามชว่ยเหลอื
ผูร้ับบรกิารระบบการนําเขา้ขอ้มลูจากการแจง้ขอ้มลู
ของผูป้ระกอบการตามแบบฟอรม์ Single Form แบบ
อัตโนมัต ิ เพือ่อํานวยความสะดวกในการใชง้านมาก
ขึน้

2564 1 0.7 70

กจิกรรมยอ่ย ระบบ Chatbot on Web ระบบ
    ‐ระบบอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ร้ับบรกิาร ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั พัฒนาระบบสําหรับการจัดทํา
รายงานในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์ (Digital Report) 
เพือ่การวเิคราะหแ์ละประเมนิตนเองใหก้ับ
ผูป้ระกอบการ และรายงานสําหรับวเิคราะหแ์ละ
ตดิตามสถานการณ์เศรษฐกจิอตุสาหกรรมสําหรับ
ผูบ้รหิาร และหน่วยงานภายในกระทรวง
อตุสาหกรรม เชน่ สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัด

2564 1 0.8 80

โดยดําเนนิการแกไ้ขสัญญาและลง
นามแลว้ในวันที ่ 29 กันยายน 2564 
ซึง่กจิกรรมการจัดอบรมจะสามารถ
ดําเนนิการไดแ้ละเป็นไปตามแผนการ
สง่มอบงานงวดที ่ 4

กจิกรรมยอ่ย รายงานสําหรับสํานักงาน
อตุสาหกรรมจังหวัด

ระบบ

    ‐ระบบรายงานสําหรับผูใ้ชง้านในระดับตา่ง ๆ
2564 1 0.8 80
ระบบ

กจิกรรมหลกั ทดสอบการทํางานและปรับปรงุ
ระบบตา่ง ๆ เพือ่ใหร้ะบบสามารถทํางานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

2564 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการทํางานของระบบนําเขา้
ขอ้มลู

งาน

    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ

การดําเนนิงานในสว่นการจัดอบรม 
เนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
โควดิ‐19 จงึไดด้ําเนนิการปรับเปลีย่น
กจิกรรมจากการจัดอบรม ณ สศอ. 
เป็นการจัดอบรมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์

    ‐ระบบรายงาน Digital Report
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ผลการดําเนนิงาน/
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 ทดสอบการทํางานการเชือ่มโยง
ขอ้มลู

2564 1 0.9 90

    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ งาน
กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการทํางานของระบบรักษา
ความปลอดภัย

2564 1 0.7 70

    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ งาน
กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการทํางานระบบ Chatbot 2564 1 0.6 60

    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ งาน
กจิกรรมยอ่ย ทดสอบระบบรายงาน 2564 1 1 100
    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ งาน
กจิกรรมหลกั พัฒนาเจา้หนา้ทีส่ํานักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมหรอืหน่วยงานภายในกระทรวง
อตุสาหกรรมใหม้คีวามรูท้ักษะดา้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูทีเ่หมาะสมสําหรับระบบ Big Data

2564 4 0.5 12.5

กจิกรรมยอ่ย อบรมเจา้หนา้ที ่ สศอ. ระดับผูด้แูล
ระบบ

ครัง้

    ‐การอบรมเจา้หนา้ที ่ สศอ. ระดับผูด้แูลระบบ
กจิกรรมยอ่ย อบรมเจา้หนา้ที ่ สศอ. หรอื
หน่วยงานภายใน อก.

2564 1 0.2 20

    ‐การอบรมเจา้หนา้ที ่ สศอ. หรอืหน่วนงานภายใน
 อก.

ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดกจิกรรมหรอืจัดทําสือ่
ประชาสัมพันธเ์พือ่เผยแพรป่ระชาสัมพันธร์ะบบงานที่
พัฒนาและปรับปรงุขึน้ใหเ้ป็นทีรู่จ้ักสําหรับ
กลุม่เป้าหมาย

2564 1 0.8 80

กจิกรรมยอ่ย กจิกรรมหรอืสือ่ประชาสัมพันธ์ งาน
    ‐กจิกรรมหรอืสือ่ประชาสัมพันธ์
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
1. สง่เสรมิงานวจิัย การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และดจิทิัล 

ในการพัมนาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามเป็นโรงงาน
อจัฉรยิะ เพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติ ตามแนวทาง
อตุสาหกรรม 4.0

5,391,100 5,391,100 5,391,100 100 ผลการดําเนนิงาน
(อธบิายรายละเอยีดความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธเ์พือ่เผยแพรโ่ครงการไป
ยังกลุม่เป้าหมาย

5 5 5 100

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์พือ่เผยแพรโ่ครงการไป
ยังกลุม่เป้าหมาย

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธ์ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั ยกระดับความสามารถของสถาน
ประกอบการสูค่วามเป็นโรงงานอัจฉรยิะ (Smart 
Factory) โดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล หรอื
ปัญญาประดษิฐ ์ (AI) ชว่ยในการผลติ

20 20 21 105

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถานประกอบการ กจิการ

    ‐จํานวนกจิการทีเ่ขา้รับสมัครและไดร้ับการคัดเลอืก

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 12 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ กนัยายน 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

191



ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนการดําเนนิงานรายกจิการ 
ระบสุภาพปัญหา และแนวทางแผนการใหค้ําปรกึษา
แนะนํา เพือ่เสนอตอ่สถานประกอบการ (1 Man‐Day 
ตอ่กจิการ)

20 20 21 105

    ‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ขา้จัดทําแผนฯ และแนวทาง
แผนการใหค้ําปรกึษา (1 Man‐Days/กจิการ)

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิลกึพรอ้ม
พัฒนาสถานประกอบการสูค่วามเป็น Smart Factory (18
 Man‐Day ตอ่กจิการ)

360 360 383 106.39

    ‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ขา้ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิลกึ Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล (1 Man‐Day ตอ่กจิการ) 20 20 21 105

    ‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ขา้ตดิตามผลการดําเนนิงาน Mandays 

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการดําเนนิงาน 20 20 21 105
    ‐จํานวนกจิการทีไ่ดร้ับการใหค้ําปรกึษา กจิการ
กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรในสถานประกอบการให ้
มคีวามรูเ้กีย่วกับโรงงานอัจฉรยิะ (Smart Factory) หรอื
การประยกุตใ์ชป้ัญญาประดษิฐ ์ (AI)

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและจัดทําหลักสตูร หลกัสตูร
    ‐จํานวนหลักสตูรทีไ่ดท้บทวนและจัดทํา
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 60 60 64 106.67

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รับสมัครและผา่นการคัดเลอืก คน
กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับบคุลากรใหม้ี
ความรูเ้กีย่วกับ Smart Factory และอตุสาหกรรม 4.0

60 60 64 106.67

    ‐จํานวนผูเ้ขา้ฝึกอบรมฯ คน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 12เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 12 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการดําเนนิงาน 4 4 4 100
    ‐จํานวนรุน่ (ครัง้) ทีเ่ขา้ฝึกอบรม ครัง้
กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
สูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการสรา้ง ประกอบ ตดิตัง้
และบรูณาการระบบดจิทิัลสําหรับโรงงานอัจฉรยิะ 
(Smart Factory System Integrator: SSI)

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและจัดทําหลักสตูร หลกัสตูร
    ‐จํานวนหลักสตูรทีไ่ดท้บทวนและจัดทํา
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 24 24 32 133.33

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รับสมัครและผา่นการคัดเลอืก คน
กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับบคุลากร 24 24 32 133.33
    ‐จํานวนผูเ้ขา้ฝึกอบรมฯ คน
กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการดําเนนิงาน 2 2 2 100
    ‐จํานวนรุน่ (ครัง้) ทีเ่ขา้ฝึกอบรม ครัง้
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1. ตัวชี้วัดและคําอธิบาย 
ตัวช้ีวัด คําอธิบาย

1.1 ร้อยละของระดับความเช่ือม่ันของ
ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อ
นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มี
ต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

นิยาม : ระดับความเช่ือม่ันของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมีต่อ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการกําหนดนโยบาย แนวทาง 
มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงรายงาน
การศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ 

วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสํารวจความความเช่ือม่ัน 

ของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม  
 

1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย 

นิยาม : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารข้อมูลสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสํารวจความความพึงพอใจ 

ของผู้เข้าเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ Intelligence Unit (IIU) ที่มีต่อ
ความเช่ือม่ันของระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยใน
ภาพรวม 

 
1.3 ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 

นิยาม : ระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทีส่ํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 

วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการดําเนินโครงการด้านระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพ 

 
1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

นิยาม : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคคล ตลอดจนความพึงพอใจในงาน ในสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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2. การติดตามประเมินผล 
ประเด็นการประเมินผล คําอธิบาย

มิติประสิทธิภาพ (Efficiency) 
2.1 ความสําเร็จของการบรหิารงบประมาณ
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสะท้อนประสทิธิภาพการบริหารงบประมาณ
นิยาม : พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังในภาพรวม และ 

รายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

สูตรการคํานวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 
ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ
ผลรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ

	 100 

 

สูตรการคํานวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของโครงการ
	 100 

 
ประสิทธิผล (Effectiveness) 
2.2 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของผลการ

ดําเนินงาน 

วัตถุประสงค์ : 
1. ติดตามความสําเร็จในการดําเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่

กําหนดไว้ 
2. สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ 
เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

นิยาม : พิจารณาผลสําเร็จการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดผลผลิตของ
โครงการท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

สูตรการคํานวณ : ผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม 
ผลรวมตัวช้ีวัดผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานทุกโครงการ

ผลรวมตัวช้ีวัดผลผลิตเป้าหมายทุกโครงการ
	 100 

 
สูตรการคํานวณ : ผลการดําเนินงานโครงการรายโครงการ 

ผลรวมตัวช้ีวัดผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ
ผลรวมตัวช้ีวัดผลผลิตเป้าหมายของโครงการ

	 100 
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