
 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน 

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการรายปี พ.ศ. 2564 

ในรอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

 

 

 



 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มนีาคม 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 และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต โดยมีผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดังน้ี 

 

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

  สศอ. มีการจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ เรื่องท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวง

อุตสาหกรรม จํานวน 99  เรื่อง จากจํานวนเป้าหมาย 117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายท้ังหมด 

(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก) 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้บริหาร

กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ 

หรือข้อเสนอแนะท่ีมีต่อสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

ร้อยละ  80 N/A ประเมินผล 

ในไตรมาสท่ี 4 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

 

 1.2  ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทันสถานการณ์  
และตรงตามความต้องการ 
   สศอ. มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีจํานวนผู้รับบริการข้อมูล

สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํานวน 139,982 คน จากจํานวนเป้าหมาย 118,000 คน คิดเป็นร้อยละ 119 

ของเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

1



 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการข้อสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย 

ร้อยละ 80 N/A ประเมินผล 

ในไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564

(2) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ  

ระบบ 1 N/A ประเมินผล 

ในไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564

 

 1.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กรตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรใน สศอ. 

 

ร้อยละ 80 N/A ประเมินผล 

ในไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

 

2. ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564  
 สศอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 34 โครงการ 

วงเงินงบประมาณรวม 109.3168 ล้านบาท โดยการดําเนินงานโครงการรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)    

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 45.8515 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.94 (ภาพที่ 1) ในขณะที่มีผลการดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ(1) ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.71 (ภาพท่ี 1) ของแผนการดําเนินโครงการตลอดท้ังปี  

ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินโครงการของ สศอ. เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีลักษณะการดําเนินงานในช่วงแรกเป็นการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ตามระเบียบฯ และจะดําเนินการตามแผนงานโครงการ ภายใต้สัญญาจ้างท่ีกําหนด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีผลผลิต

โครงการเกิดข้ึนในช่วงไตรมาสที่ 3 -4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประมาณร้ายละ 90) ทําให้สัดส่วนของผลการดําเนนิงาน

ในไตรมาสท่ี 2 เม่ือเทียบกับแผนงานทั้งปีค่อนข้างน้อย และจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อไป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา

การดําเนินงานรายไตรมาสแล้ว พบว่า การดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด  

 
(1) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากการนับรวมตัวช้ีวัดกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวม

ตัวช้ีวัดของทุกกิจกรรม 

2



 

 

ภาพที่ 1 :  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจําไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ภาพที่ 2 :  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการสะสม ประจําไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

41.94%

งบประมาณโครงการ 190.8783  ลบ.
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ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

 หน่วย :  ล้านบาท 

ลําดับ โครงการ งบประมาณจัดสรร 1

ตาม พรบ. 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

สะสม ณ ไตรมาส 2 
ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาส 2 

หมายเหตุ

จํานวน ร้อยละ ร้อยละ
  รวม 34 โครงการ 109.3168 45.8515 41.94

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 27.7553 9.1486 32.96  
1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมชีวภาพ  1.0000 0.3000 30.00 30.63

2 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1.0553 0.3166 30.00 6.25

3 โครงกาพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 1.6000 0.4800 30.00 14.35

4 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมซอ่มบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1.0000 0.3000 30.00 0.00 ตรวจรับงานงวดที่ 1 เป็นการ

รายงานแผนการดําเนินงาน 

5 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร 1.6000 0.4800 30.00 30.00

6 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1.6000 0.4800 30.00 19.61

7 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมพลาสตกิ 1.6000 0.4800 30.00 1.29

8 โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลติภาพของ

ภาคอตุสาหกรรม (Productivity) 

1.6000 0.4800 30.00 0.09

9 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอตุสาหกรรมวสัดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.6000 0.4800 30.00 9.24

10 โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัย 1.6000 0.4800 30.00 26.53

11 โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม เครื่อง

หนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) 

1.6000 0.4800 30.00 33.92

12 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 1.6000 0.4800 30.00 39.49

13 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1.6000 0.4800 30.00 32.74

14 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล 1.6000 0.4800 30.00 21.99

15 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเหล็กและโลหการ 1.6000 0.4800 30.00 20.93

16 โครงการศกึษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี ่(Biorefinery) เพื่อยกระดับ

อุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 

3.0000 1.8000 60.00 62.50
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 หน่วย :  ล้านบาท 

ลําดับ โครงการ งบประมาณจัดสรร 1

ตาม พรบ. 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

สะสม ณ ไตรมาส 2 
ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาส 2 

หมายเหตุ

จํานวน ร้อยละ ร้อยละ
17  โครงการจัดทําแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) สูก่ารพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

2.5000 0.6720 26.88 3.23 งบประมาณตามสัญญาจ้าง 

2.4000 ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 81.5615 36.7029 45.00
18 โครงการปฎิรูปผู้ประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics 

Industry) 

7.0000 4.2000 60.00 4.72

19 โครงการสนับสนุนอตุสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 13.0200 7.8120 60.00 2.14

20 โครงการยกระดับอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนํามาตรฐาน ผลติภาพและนวัตกรรม เป็น

เครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบ อตุสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 

4.2000 2.5200 60.00 13.07

21 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3.0785 1.8471 60.00 12.15

22 โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอตุสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร 

(New S-Curve) 

6.2790 3.7674 60.00 17.12

23 โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

4.2577 2.5546 60.00 18.45

24 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ (Smart Electronics) ในการบริหารจัดการ

ขยะอิเล็กทรอนิกสแ์ละพัฒนาต้นแบบ เทคโนโลยีการจัดการขยะรีไซเคิลตามนโยบายเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

4.9343 1.4803 30.00 25.00

25 โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.8755 2.3253 60.00 1.30

26 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระบวนการผลติอัจฉริยะ

สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 

3.6484 2.1891 60.00 37.88

27 โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต ์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) 2.3800 - - - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่

12 มีนาคม 2564 

28 โครงการจัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สู่อตุสาหกรรมยานยนต์อตัโนมัต ิ

(Autonomous Vehicle: AV)  

2.4958 0.7487 30.00 0.10

29 โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อรองรับการผลติยานยนต์ไฟฟ้า 3.3691 2.0214 60.00 31.85

30 โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม ยานยนตส์ูอุ่ตสาหกรรม

อากาศยาน 

3.3372 2.0023 60.00 15.32
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 หน่วย :  ล้านบาท 

ลําดับ โครงการ งบประมาณจัดสรร 1

ตาม พรบ. 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

สะสม ณ ไตรมาส 2 
ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาส 2 

หมายเหตุ

จํานวน ร้อยละ ร้อยละ
31 โครงการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต  

5.0000 - - - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่

16 มีนาคม 2564 งบประมาณ

ตามสัญญาจ้าง 4.8900 ล้านบาท 

32 โครงการศกึษาแผนภาพอนาคตของภาคอตุสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 3) 

3.0000 - - - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

26 มีนาคม 2564 

33 โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคอุตสาหกรรม 

6.2949 - - - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่

25 มีนาคม 2564 

34 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสูค่วามเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตาม

แนวทางอุตสาหกรรม 4.0  

5.3911 3.2346 60.00 11.23

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564 
 
หมายเหตุ :  1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eGP) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

2564 ทุกโครงการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้องดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงในบางกรณีมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้

การดําเนินการไม่เป็นไปตามที่แผนงานท่ีกําหนดไว้ 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 

การเข้าให้คําปรึกษากับสถานประกอบการ เป็นต้น 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ควรมีการศึกษากฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง พร้อมท้ังเตรียมความพร้อมในส่วน

ของข้อเสนอโครงการและข้อมูลท่ีปรึกษาที่มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ

ดําเนินการจัดจ้างได้ทันทีภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ  

4.2 ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียม

แผนสํารองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
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ภาคผนวก ก 
การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม  
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เสนอผู้บรหิาร 
อก. เพ่ือ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก. 
ไมเ่ห็นชอบ/ 
ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา

1 แผนการปฏิบติังานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบรูณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1161 
และ 1162 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 -  -  - รวบรวม ประมวลผล และจัดท าแผนการ
ปฏิบติังานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เสนอ รนม. เหน็ชอบแล้ว 
ส่ง สงป. ด าเนินการต่อไป

2 การร่วมทนุใน บริษัท อินโนสเปช (ประเทศไทย) จ ากัด 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5247 
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 -  -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวกับ อก. 
เสนอส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาคณะรัฐมนตรีต่อไป

3 การด าเนินงานตามแนวทางแก้ไขปญัหาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับ อก.

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5472ลง
วันที่ 22 ตุลาคม 2564

 -  -  - เสนอความเหน็ และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปญัหาผลกระทบจากการแพ่ระบาดของ COVID-19 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. แจ้ง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณา
ด าเนินการต่อไป

4 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก คร้ังที่ 4/2563 (ร่างประกาศ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เร่ืองแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (ฉบบัที2่) พ.ศ. ... และร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เร่ืองการเปล่ียนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เขต
นวัตกรรมระเบยีบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบบัที2่)
 พ.ศ. ... รวม 2 ฉบบั)

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6017ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. 
เสนอส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาด าเนินการต่อไป

5 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ธุรกิจทอ่งเที่ยว
  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6020ลง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. 

เสนอส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับที่ ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ด าเนินงาน
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เสนอผู้บรหิาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 
ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก. 
ไมเ่ห็นชอบ/ 

ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่างการ

พิจารณา

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ล าดับที่ ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ด าเนินงาน

6 ขอความเหน็ชอบแนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสาร
ประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทาง
ต่อเนื่องและขอทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2562 เร่ือง แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6082ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. 
เสนอส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป

7 ขอความเหน็ชอบการรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงาน
ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซ่ียน

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6208ลง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 -  -  - เสนอความเหน็ และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปญัหาผลกระทบจากการแพ่ระบาดของ COVID-19 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. แจ้ง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณา

ด าเนินการต่อไป

8 (ร่าง) แผนปฏิบติัการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
สาขาอาชีพที่มีความจ าเปน็เร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ
ตามประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6293ลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2564

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. 
เสนอส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป

9 ค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 แผนงานบรูณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ

แหง่อนาคต

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/45 และ
 46ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

 -  - สศอ. ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงานบรูณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวบรวมเสนองบประมาณให้
รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแผนงานฯ เหน็ชอบ 
แล้วส่งส านักงบประมาณด าเนินการต่อไป

10 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการด าเนินโครงการ
จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/73 ลง
วันที่ 25 มกราคม 2564

 -  - สศอ. เสนอความเหน็และข้อเสนอแนะ มาตรการ 
จากการด าเนินโครงการจัดท าแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอ ปกอ. พิจารณาให้
ความเหน็ชอบ ส่ังการใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป

11 การก าหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตาม พรบ. ว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/472 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. 
เสนอส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ

พิจารณาด าเนินการต่อไป

10



เสนอผู้บรหิาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 
ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก. 
ไมเ่ห็นชอบ/ 

ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่างการ

พิจารณา

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ล าดับที่ ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ด าเนินงาน

12 ขออนุมัติด าเนินงานทนุโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) ระยะที่ 4 ป ีพ.ศ. 2564 - 2567

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/713 ลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. 
เสนอส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป

13 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก คร้ังที่ 5/2563 เร่ือง การแก้ไขข้อบงัคับว่าด้วย
การประชุมและลงมติ (ร่างข้อบงัคับคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยการประชุมและลง
มติ (ฉบบัที.่..) พ.ศ. ... )

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/937 ลง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. 
เสนอส านักเลขาธิการ ครม. เพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป

14 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอ

แนวทางในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ 
เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของ
คณะกรรมมาธิการศึกษาวุฒิสภา

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/957 ลง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. 

แจ้งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเสนอ ครม. ต่อไป

15 (ร่าง) ตารางประสานสอดคล้องแสดงความเชื่อมโยง

ภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.
 2564-2566

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/214 ลง

วันที่ 5 มีนาคม 2564

 -  - พิจารณาเสนอแนะความเหน็ (ร่าง) ตารางประสาน

สอดคล้องแสดงความเชื่อมโยงภารกิจนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 
2564-2566  เสนอ ปกอ. พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
มอบ กนย.สปอ. ด าเนินการเสนอส านักงานสภาความ

มั่นคงแหง่ชาติ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาความ

มั่นคงแหง่ชาติต่อไป

16 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการขับเคล่ือน
การพัฒนาเขเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1562ลง
วันที่ 26 มีนาคม 2564

 -  - เสนอความเหน็และข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เสนอ ปกอ. พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ ส่งเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ เพื่อใช้
ประกอบการจัดท าแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะต่อไป
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เสนอผู้บรหิาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 
ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก. 
ไมเ่ห็นชอบ/ 

ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่างการ

พิจารณา

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ล าดับที่ ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  
ต่อการ

ด าเนินงาน

17 การรับฟังความคิดเหน็การจัดท าร่างพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

  หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/339 ลง
วันที่ 31 มีนาคม 2564

 -  - เสนอแนะความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. 
เสนอส านักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อ
ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565

12



เสนอ

ผู้บรหิาร

อก.เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ

หน่วย

งาน

ภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร

 อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร

 อก. ไม่

เห็นชอบ/

 ให้

ปรบัปรงุ

อยู่

ระหว่าง

การ

พิจารณา

1 การพิจารณาทบทวนก าหนดบังคับใช้

มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจาก

รถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/912 ลว. 20 ตุลาคม 2563

1. เพือ่เสนอความเห็นที่เป็นนโยบาย หรือ

มาตรการประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. แกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากยานยนต์ 

(Sustainable Mobility) ตามทิศทางการ 

พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก

- 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอ ความเห็นในส่วนที่

เกี่ยวข้องเพือ่ประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามที่

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ

2. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็น และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

 ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ.

2 การพิจารณากระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบใน

ที่ประชุมสภาที่ต้องด าเนินการตอบในราช

กจิจานุเบกษา

  หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ 

0803/5855 ลว. 11 พฤศจิกายน 

2563

1. นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้ อก.  

พิจารณายกร่างค าตอบกระทู้ถามที่ 207/ร. เร่ือง

 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของพลต ารวจตรี 

สุพิศาล ภักดีนฤนาท  ส.ส.พรรคกา้วไกล

2. เพือ่ให้รัฐมนตรีตอบในราชกจิจานุเบกษา 

ภายใน 30 วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 ข้อ 166 วรรคสาม

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชา

มอบหมายให้ อก. พิจารณายกร่างค าตอบกระทู้ถามที่ 207/ร. เร่ือง 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของพลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาท 

ส.ส.พรรคกา้วไกล

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ พร้อมท าหนังสือถึงส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี เพือ่จักได้น ากราบเรียน นายกรัฐมนตรีพิจารณาและ

ด าเนินการตอบในราชกจิจานุเบกษา และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

3 การรายงานผลและความกา้วหน้าการ

ด าเนินการตามแผนด าเนินการตาม

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา PM 2.5

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/35  ลว. 22 ธันวาคม 2563

การรายงานผลและความกา้วหน้าการ

ด าเนินการตามแผนด าเนินการตามมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา PM 2.5

 - 1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกนิ 2.5  ไมครอน (PM 2.5) จาก

ภาคอุตสาหกรรม ขอให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการการรายงานผล

และความกา้วหน้าการด าเนินการตามแผนด าเนินการตามมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา PM 2.5

2. กร.1 ได้พิจารณาจัดท ารายงานผลความกา้วหน้าฯ และจัดท า

บันทึกถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จาก

ภาคอุตสาหกรรม

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

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน
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เสนอ

ผู้บรหิาร

อก.เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ

หน่วย

งาน

ภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร

 อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร

 อก. ไม่

เห็นชอบ/

 ให้

ปรบัปรงุ

อยู่

ระหว่าง

การ

พิจารณา

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ล าดับที่

ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน

การอ้างอิง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

4 การพิจารณาด าเนินการตามข้อหารือของ

กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/1169 ลว. 30 ธันวาคม 2563

แจ้งผลการด าเนินการตามข้อหารือของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเด็น ขอให้

กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันให้เคร่ืองฟอก

อากาศมีราคาเท่าพัดลม

 - 1. สภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือ ขอให้ อก.  พิจารณาด าเนินการ

ตามข้อหารือของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร

2. กรอ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรวบรวมผลการด าเนินการ

 ของ อก.

3. กรอ. ขอให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการในส่วนข้อปรึกษาหารือฯ 

ล าดับที่ 1 โดยมีประเด็น ขอให้ อก. ผลักดันให้เคร่ืองฟอกอากาศมี

ราคาเท่าพัดลม 

4. กร.๑ ได้พิจารณา และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว และ

เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

5 การพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup 2022
  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/168 ลว. 14 มกราคม 2564

1. เพือ่เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. สอดคล้องกบัมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของ อก.

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่

เกี่ยวข้อง เร่ือง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก 

Robocup 2022 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

และนวัตกรรม เพือ่ประกอบการพิจารณาของ    คณะรัฐมนตรี

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการและขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 

พร้อมท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่เสนอความเห็น ที่

เกี่ยวข้อง เพือ่ประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี

6 การพิจารณาความเห็นประกอบการจัดท า

ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง 

จ านวนทุนจดทะเบียนของผู้ขอรับ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน

  หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/48

ลว. 15 มกราคม 2564

เสนอความเห็นต่อการก าหนดประเภท

ใบอนุญาตที่จะก าหนดทุนจดทะเบียนและ

วิธีการก าหนดทุนจดทะเบียนของผู้ขอ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน เพือ่ประกอบการ

จัดท าร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง 

จ านวนทุนจดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ผลิตอากาศยาน

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

พิจารณาให้ความเห็นต่อการก าหนดประเภทใบอนุญาตที่จะก าหนด

ทุนจดทะเบียนและวิธีการก าหนดทุนจดทะเบียนของผู้ขอใบอนุญาต

ผลิตอากาศยาน เพือ่ประกอบการจัดท าร่าง ประกาศกระทรวง

คมนาคม เร่ือง จ านวนทุนจดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิต

อากาศยาน

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการและขอความเห็นชอบจาก ผศอ.  

และลงนามในหนังสือเรียน ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย
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เสนอ

ผู้บรหิาร

อก.เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ

หน่วย

งาน

ภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร

 อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร

 อก. ไม่

เห็นชอบ/

 ให้

ปรบัปรงุ

อยู่

ระหว่าง

การ

พิจารณา

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ล าดับที่

ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน

การอ้างอิง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

7 การพิจารณาการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 

เร่ืองการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการ

แข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 

รายการ โมโต จีพี

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/471 ลว. 1 กมุภาพันธ์ 2564

เพือ่เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง การทบทวน มติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการ

เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 

รายการ โมโต จีพี ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการและขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 

พร้อมจัดท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่เสนอความเห็นที่

เกี่ยวข้อง เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

8 การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานใน

การขับเคล่ือนโครงการตามมติ

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกจิ

จากผลกระทบของการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/115 ลว. 8 กมุภาพันธ์ 2564

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน

โครงการบริหารเศรษฐกจิระยะปานกลางและ

ระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวข้องกบั อก. 

จ านวน 2 มาตรการ ดังนี้

1. การขับเคล่ือนเศรษฐกจิอุตสาหกรรม

ยานพาหนะไฟฟ้าเพือ่ให้ประเทศไทยเป็นเมือง

สะอาด

2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์

 - 1. ตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกจิจากผลกระทบ

ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คร้ังที่ 

5/2563 ขอให้  อก. รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ

บริหารเศรษฐกจิระยะปานกลางและ    ระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. กร.1 ได้พิจารณาจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ  และจัดท าบันทึก

น าเรียน ปกอ.

9

การพิจารณาโครงการอาคารโรงพยาบาล

รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0803/1490 ลว. 23 มีนาคม 2564

เพือ่เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่ือง โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและ

ย่านนวัตกรรมโยธี ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

 วิจัยและนวัตกรรม  เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการและขอความเห็นอบจาก ผศอ. 

พร้อมจัดท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่เสนอความเห็นที่

เกี่ยวข้อง เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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เสนอผู้บรหิาร

 อก. เพ่ือ

พิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก. 

ไม่เห็นชอบ/ 

ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

1 โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

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 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เร่ือง โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่

 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2563/64  ของ พณ. เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

โดยด่วน

2 ขออนุมัติโครงการประกนัรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยาง ระยะที่ 2
  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6019

 ลว. 17 พ.ย. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เร่ือง ขออนุมัติโครงการประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่

 2  ของ กษ. ที่แจ้งขอปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการดังกล่าว 

เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

3 โครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าข้าว

หอมมะลิภาคเหนือ
  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6081

 ลว. 24 พ.ย. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เร่ือง โครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าข้าวหอมมะลิภาคเหนือ 

 ของ กษ.  เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

4 ขอเพิม่วงเงินงบประมาณโครงการประกนั

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 

รอบที่ 1

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/  ลว. - - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เร่ือง ขอเพิม่วงเงินงบประมาณโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้

ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1  ของ พณ.  เพือ่ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

5 ร่างข้อเสนอเร่ืองมาตรการการห้ามหรือ

จ ากดัการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกบั

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 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง ร่างข้อเสนอเร่ืองมาตรการการห้ามหรือจ ากดัการส่งออกสินค้า

เกษตรที่เกี่ยวข้องกบัโครงการอาหารโลก  ของ พณ. เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

6 ขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการควบคุมโรงใบด่างมัน

ส าปะหลังแบบครอบคลุมพืน้ที่

   1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/1132 ลว. 23 ธ.ค. 63

2. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง ขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมโรค

ใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพืน้ที่ ของ กษ. เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

รายละเอียด : การจัดท านโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับที่ ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรค  

ต่อการ

ด าเนินงาน
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เสนอผู้บรหิาร

 อก. เพ่ือ

พิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก. 

ไม่เห็นชอบ/ 

ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ล าดับที่ ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรค  

ต่อการ

ด าเนินงาน

7 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความ

ตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 

2564-2566 สินค้าเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ 

หอมหัวใหญ่ หัวพันธ์ุมันฝร่ัง และหัวมันฝร่ัง

สดเพือ่แปรรูป

   หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/    

ลว. ธ.ค. 63

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เร่ือง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การ

การค้าโลก (WTO) ปี 2564-2566 ของ คณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  เพือ่ประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

8 ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ส าหรับด าเนินงานโครงการเยียวยา

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟืน้เศรษฐกจิภาคการ

เล้ียงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

  1. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 

0804/380 ลว. 26 ม.ค. 64

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

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ส าหรับด าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟืน้เศรษฐกจิภาคการเล้ียงโคนม

และผลิตภัณฑ์นม  ของ กษ. เพือ่ประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีโดยด่วน

9 ขอเพิม่กรอบวงเงินงบประมาณโครงการ

สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ

ผลิต 2563/64

  หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0804/706

 ลว. 10 ก.พ. 64

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง ขอเพิม่กรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2563/64 ของ พณ. เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

โดยด่วน

10 ข้อเสนอการแกป้ัญหาเศรษฐกจิประเทศไทย

 (แบบพึง่ตนเอง เพือ่อนาคตที่มั่นคง)
  หนังสือ อก. ที่ อก 0804/782 และ 783 

ลว. 15 ก.พ. 64

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเสนอการแกป้ัญหา

เศรษฐกจิประเทศไทย (แบบพึง่ตนเอง เพือ่อนาคตที่มั่นคง) ของ

สมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ซ่ึงขอให้รัฐบา

สนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางของโลก เพือ่

สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลผลิตยางพาราไทยและแกไ้ขปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ า โดยประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก 

กสอ. 

2. จัดท าความข้อมูลการด าเนินการเพือ่สนับสนุนประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางของโลก
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เสนอผู้บรหิาร

 อก. เพ่ือ

พิจารณา

เสนอหน่วย

งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ

ผู้บรหิาร อก. 

ไม่เห็นชอบ/ 

ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ล าดับที่ ช่ือเรือ่ง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรค  

ต่อการ

ด าเนินงาน

11 การติดตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

ชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570
  หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0804/ว

1311 ลว. 11 มี.ค. 64

- - กร.2  จัดท าบันทึกติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานขับเคล่ือน

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570

 เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ น าเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. 

พิจารณาลงนามหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่กี่ยวข้อง

12 ความคืบหน้าการด าเนินงานภายใต้

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570)

  หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0804/ว

1463 ลว. 22มี.ค. 64

- - กร.2  จัดท าบันทึกติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน ภายใต้

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2562 - 2570) เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.พะเยาว์ น าเรียน ปกอ.

ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาลงนามหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่กี่ยว

ข้อง
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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 าหรับข้อคิดเห็นต่อ

ร่างกรอบการฟืน้ฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนและแผนงานการ

ด 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 เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุม

ทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเร่ิมสายแถบ

และเส้นทาง: การต่อสู้กบัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั เพือ่ประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

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 ต่อร่าง

เอกสารผลลัพธ์ฯ เพือ่ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิดิจิทัลระหว่างอาเซียนและจีน ในห้วงการประชุมสุดยอด

อาเซียน 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 ข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกจิ

หมุนเวียนและแนวทางส าหรับข้อเสนอโครงการลงทุนของ

บริษัทเอกชน จากธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB)

5 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะได้รับการรับรองใน

ห้วงสัปดาห์การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค

 P  P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1220

 ลว. 29 ต.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างเอกสาร

ผลลัพธ์ฯ และ ความเห็นเพิม่เติมต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี

เอเปค คร้ังที่ 31 ประเด็นด้านการค้าและการลงทุน เพือ่สนับสนุน

การรักษาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเปค

6 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองส าหรับการ

ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย

การต่อต้านทุจริต 

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

ลว. 5 ต.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ส าหรับร่างปฏิญญาทางการเมืองส าหรับการประชุมสัมชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

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

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 าหรับผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ

ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกจิไทย-สหพันธรัสเซีย คร้ังที่

 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 และการพิจารณาร่างบันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกจิ

ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการ

พัฒนาเศรษฐกจิของสหพันธรัสเซีย

8 ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขง

กบัญี่ปุ่น คร้ังที่ 12

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5864 

ลว. 12 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับเอกสารผลลัพธ์

การประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกบัญี่ปุ่น คร้ังที่ 12

9 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารข้อเสนอการทบทวนความตกลง

การค้าสินค้าของอาเซียนฉบับรวบรวมความเห็นจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียน

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1374

 ลว. 26 พ.ย. 63

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับเอกสาร

ข้อเสนอการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนฉบับ

รวบรวมความเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน

10 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

 คร้ังที่ 53 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6205 

ลว 30 พ.ย. 63

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังที่

 53 และการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพือ่ประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

11 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์การ

ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เร่ือง การแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านการประชุมระบบทางไกล

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5840 

ลว. 10 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์การประชุม

รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เร่ือง การแพร่ระบาดของโรคโควิด

 19 ผ่านการประชุมระบบทางไกลเสนอโดยกระทรวงการ

ต่างประเทศเพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิความมั่นคงทางอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 ความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าอาหารและเกษตรและอ านวย

ความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาค เพือ่ประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

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 เสนอข้อมูลและประเด็นหารือต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย -อินเดีย คร้ังที่

 12 ในวาระความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ สาขาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
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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

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 าหรับร่างเอกสาร

ผลลัพธ์ฯ เพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือแล้ะนส่วน

เพือ่การพัฒนาและการจัดล าดับสาขาความร่วมมือ เพือ่สนับสนุน

การปรับตัวทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-
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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 เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุม

รัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 31 และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค 

คร้ังที่ 27 เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ร่วมแสดง

เจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกจิ ผ่านการส่งเสริม

การค้าและการลงทุน รักษาห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

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 การ

จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน โดยก าหนดสาขาความ

ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกบัการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

 ระหว่างไทยและเกาหลี รวมทั้งความเห็นต่อการผูกพันข้อก าหนด

การด 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 เสนอความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของ

รัฐสมาชิกอาเซียนในโครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบ

การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ 2 

เพือ่ยุติโครงการน าร่องระบบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง

โครงการที่ 2 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า เพือ่ประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

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 าหรับข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอการใช้

เกณฑ์ Chemical and Plastics Production Process Rules 

ส าหรับสินค้าในตาราง PSRs ภายใต้ความตกลง AANZFTA
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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

18 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่

โขง-ล้านช้าง คร้ังที่ 3

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6204 

ลว. 30 พ.ย. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้าน

ช้าง คร้ังที่ 3 เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ร่วมแสดง

เจตนารมณ์การพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนบทบาทของไทยใน

เวทีอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

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 เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างข้อริเร่ิมว่าด้วยการสร้าง

ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน ด้านเศรษฐกจิ

ดิจิทัล (Initiative on Building ASEAN-China Partnership on 

Digital Economy) เสนอโดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและ

สังคม เพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิดิจิทัลและอ านวยความสะดวกและการยกระดับด้านการ

ผลิต การค้า การลงทุนและระบบเศรษฐกจิระหว่างอาเซียน-จีน  

เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

20 การทบทวนนโยบายการค้าของเขตบริหารพิเศษมาเกา๊ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนและความเห็น สศอ.

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6281 

ลว. 3 ธ.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี การรายงานสรุปข้อมูลและเสนอความเห็นต่อ กระทรวงพาณิชย์

เกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกบัมาเกา๊ผ่านกรอบความ

ร่วมมือระดับภูมิภาคในสาขาเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

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 ต่อร่าง

แผนการสร้างการมีส่วนร่วมฯ โดยค านึงถึงบริบทของสถานการณ์โค

วิด-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 รายงานสรุปข้อมูลและเสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ เกี่ยวกบัประเด็นค าถามในเร่ืองนโยบายเชิงพืน้ที่ของอินเดีย

 เพือ่น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและจัดท าความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิและอุตสาหกรรมกบัอินเดียในรายรัฐ
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23 รายงานการประชุมหารือเพือ่พิจารณาการด าเนินการ

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP 

สภาผู้แทนราษฎร และข้อคิดเห็น

 P  P หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/14 ลว. 14 ธ.ค.

 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศส าหรับรายงาน

การประชุมหารือเพือ่พิจารณาการด าเนินการตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม

ความตกลง CPTPP สภาผู้แทนราษฎร

24 รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน คร้ังที่ 2/2563 และ

ข้อคิดเห็น.

 P  P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1126 ลว. 21 

ธค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืน คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 ณ ห้อง

ประชุม 301 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล และจัดท ารายงาน

สรุปผลการประชุมฯ พร้อมทั้งจัดท าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แนวทางในการในการด 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 เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ความเห็นต่อข้อริเร่ิมด้านการค้าและสุขภาพ (Trade and Health 

Initiative) ของกลุ่มออตตาวา

26 ความเห็นต่อร่างเอกสารขอบเขตการเจรจาความตกลง 

FTA ไทย-สหภาพยุโรป

 P  P หนังสือ สศอ. ลับ ที่ อก 0806/ล1592 ลว.

 24 ธ.ค. 63

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารขอบเขตการเจรจาความตกลง 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 และ

การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพือ่ประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

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 และ

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(IMT-GT) เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

29 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างรายงานการศึกษาผลกระทบ

ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนต่อการค้า

ภายในภูมิภาคอาเซียน

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/27 

ลว. 11 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทส าหรับเอกสาร

ร่างรายงานการศึกษาผลกระทบของความตกลงการค้าสินค้าของ

อาเซียนต่อการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน
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30 ความเห็นต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการ

ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล คร้ังที่ 1

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/271 

ลว. 19 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุม

รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล   คร้ังที่ 1 เพือ่ประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

31 ข้อคิดเห็นต่อเอกสารรายงานพืน้ฐานด้านต้นทุน

ธุรกรรมทางการค้าในอาเซียนและประเทศไทย

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/41 

ลว. 15 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

เอกสารรายงานพืน้ฐานด้านต้นทุนธุรกรรมทางการค้าในอาเซียน

และประเทศไทย

32 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง

พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

อุตสาหกรรมและพาณิชย์รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐ

อินเดีย

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/92 ลว.

 8 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเต

ลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์     เพือ่ร่วม

ขับเคล่ือนการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกบัอินเดียในราย

รัฐ โดยการแลกเปล่ียนนโยบาย แผนงานและการสร้างความ

เชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาที่มี

ศักยภาพร่วมกนั อาทิ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน

ยานยนต์ และเคมีภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ

วิสาหกจิเร่ิมต้น (Startups) เพือ่ประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

33 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจการจัดต้ังศูนย์

นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี

 P  P หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/65 ลว. 

7 มค 64

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างบันทึกความเข้าใจ

การจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลี โดยไม่มี

ข้อขัดข้องในภาพรวมต่อร่างบันทึกฯ และเห็นควรเพิม่เติมขอบข่าย

สาขาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนว

ทางการขับเคล่ือนความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 

ระหว่างไทยและเกาหลี ได้แก ่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกจิ

ชีวภาพ 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 เพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ของผู้น า

เขตเศรษฐกจิเอเปคในการรับมือและฟืน้ฟูเศรษฐกจิภายหลังโควิด-

19 โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกบั อก. เร่ืองการเสริมสร้าง

มาตรการต่างๆ เพือ่กระตุ้นและฟืน้ฟูเศรษฐกจิ การสร้างงาน และ

การเข้าถึงด้านการเงินของผู้ประกอบการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการมอบหมาย

หน่วยงาน อก. ด าเนินการ เพือ่ให้เกดิผลเป็นรูปธรรมต่อไป เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

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 เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อแนวทางการ

ด าเนินการ ส าหรับการแปลงพิกดัอัตราศุลกากรจาก HS2012 เป็น 

HS2017 ภายใต้ RCEP โดยไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างแนวทางการ

ด าเนินการ เพือ่ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ และ

เห็นควรสอบถามความชัดเจนเพิม่เติม ส าหรับแนวทางการรวมพิกดั

เดิมต่อการเลือกใช้อัตราที่เสรีที่สุด (the most liberal tariff)

36 ความเห็นต่อการเตรียมการด้านงบประมาณส าหรับการ

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/92 ลว.

 26 มค 64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการเตรียมการด้านงบประมาณส าหรับการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 โดยเห็นควรให้ความ

เห็นชอบต่อกรอบวงเงินงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ

เห็นควรอนุมัติในหลักการให้ส่วนราชการสามารถต้ังค าขอ

งบประมาณเพือ่ขอเบิกจ่ายจากงบกลาง ทั้งนี้ อก. ยินดีร่วม

ขับเคล่ือนการด าเนินงานเพือ่เสริมสร้าง ยกระดับการพัฒนา 

ตลอดจนการสร้างและขยายเครือข่ายของความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรมกบัสมาชิกเขตเศรษฐกจิเอเปค อันจะเป็นการ

เสริมสร้างและด ารงไว้ ซ่ึงความสัมพันธ์ที่ดีของไทยในฐานะเจ้าภาพ

จัดการประชุม เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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37 ความเห็นต่อร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ

จัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพือ่ความร่วมมือทวิภาคี

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่ง

จอร์เจีย

 P  P หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/9 ลว. 4 มค 

64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างโต้ตอบ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพือ่ความ

ร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่ง

จอร์เจีย

38 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ัง

คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกจิและการค้า และ

กลไกลสนับสนุนอื่น ๆ เพือ่อ านวยความร่วมมือหลังจาก

เสร็จส้ินการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างไทยและส

หราชอาณาจักร

 P  P หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก0806/6 ลว. 4 มค 

64

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับร่างบันทึกความเข้าใจว่า

ด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกจิและการค้า และ

กลไกลสนับสนุนอื่น ๆ เพือ่อ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จส้ินการ

ทบทวนนโยบายการค้าระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร

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 านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ทุจริตแห่งชาติส าหรับร่างปฏิญาณทางการเมืองส าหรับการประชุม

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยการต่อต้านทุจริต 

ส าหรับการหารือในรอบที่ 2 (Draft for second reading) ฉบับลง

วันที่ 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 าแหน่งประธาน

ร่วมของการประชุม Steering Group Meeting of the 

Southeast Asia Regional Programme (SEARP) เพือ่

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

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 

ลวท. 1 กพ 2564

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อคิดเห็นเพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เร่ือง 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม

แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพืน้ฐาน การ

ขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านแผนงานนโยบายและ

เทคโนโลยีการจราจร

43 ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ คร้ังที่ 

24 (The 24th GMS Ministerial Conference)

 P P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/708 

ลวท. 10 กพ 2564

เสนอข้อคิดเห็นเพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เร่ือง 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกจิใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ คร้ังที่ 24 (The 24th GMS 

Ministerial Conference)
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44 ข้อคิดเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็น (List of 

Essentail Goods) เพิม่เติม

 P P หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/199 

ลวท. 19 กพ 2564

เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็น (List of Essentail

 Goods) เพิม่เติม ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

45 ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-

สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 2 และการประชุมผู้น ากรอบ

ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกบัญี่ปุ่น คร้ังที่ 12

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/470 

ลวท 1 กมุภาพันธ์ 2564  

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศ

 ส าหรับผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐ

เกาหลี คร้ังที่ 2 และการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง

กบัญี่ปุ่น คร้ังที่ 12 เพือ่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของอนุภูมิภาค รวมถึงความ

ร่วมมือเพือ่ฟืน้ฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกจิที่ได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ส าหรับประเด็นที่ต้องติดตามและ

เกี่ยวข้องกบั อก. ในประเด็นความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม ตาม

แผนงานวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศลุ่มน้ าโขง 2.0

 (MIDV 2.0) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานในสังกดัที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาด าเนินการต่อไป

46 เอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกบั

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างเปรูกบัออสเตรเลีย

 (สินค้าและบริการ) และความเห็น

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/125 

ลวท 3 กมุภาพันธ์ 2564

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อเอกสาร

ข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกบัความตกลงการค้าเสรี

 (FTA) ระหว่างเปรูกบัออสเตรเลีย (สินค้าและบริการ) โดยเห็นควร

เสนอให้มีการผลักดันการส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความ

ตกลง FTA ไทย-เปรู เพิม่มากขึ้น รวมถึงผลักดันการเจรจา FTA ใน

รูปแบบ Comprehensive ให้ครอบคลุมรายการสินค้าเป้าหมาย

ของไทยที่มีศักยภาพ
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47 การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: 

TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐมองโกเลียและ

ความเห็น

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/647 

ลวท 9 กมุภาพันธ์ 2564

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ ต่อการทบทวนนโยบายการค้า 

(Trade Policy Review: TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐ

มองโกเลีย โดยเห็นควรรับทราบเอกสารดังกล่าวและเห็นว่าไทยและ

มองโกเลียสามารถพัฒนาความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพใน 2 สาขา ได้แก ่ 1) สาขาอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยการ

ผลักดันความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเส้นไหมของไทยและ

เส้นใยขนสัตว์แคชเมียร์ เพือ่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาการผลิตเส้นด้าย

 ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความหลากหลาย และ 2) สาขา

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยที่มองโกเลียมีศักยภาพในทรัพยากร

สินแร่ที่หลากหลาย อาทิ เหล็ก ถ่านหิน ทองแดง สังกะสี และ

ทองค า จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเทคนิคและ

วิชาการในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระหว่างกนั

48 ความเห็นต่อร่างแนวยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วน

ระดับประเทศ ฉบับที่ 3 ส าหรับปี 2564-2568 

ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 

ลวท 8 กมุภาพันธ์ 2564

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานเศรษฐกจิการคลังต่อต่อร่างแนว

ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ 3 ส าหรับปี 

2564-2568 ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยใน

หลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างดังกล่าว เนื่องจากมีความสอดคล้อง

กบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย ซ่ึงเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริม

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิอุตสาหกรรมและเห็นควรเพิม่เติมประเด็น

ด้านการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียน และเศรษฐกจิสีเขียว 

(BCG)
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การน าเสนอ การพิจารณาของ

ผู้บรหิาร อก.
หลักฐาน

การอ้างอิง

ปัจจัย

สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

49 ความเห็นเกี่ยวกบัการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(ADB) ผ่านกองทุน Lombard Asia V, L.P.

 P  P หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/755 

ลวท. 11 กมุภาพันธ์ 2564

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและความเห็นต่อส านักบริหารหนี้สาธารณะ ต่อการ

ลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Lombard Asia

 V, L.P. โดย อก. ได้มีการด าเนินการด้านมาตรการด้านการเงิน เพือ่

ลดผลกระทบทางเศรษฐกจิ และเห็นว่าการลงทุนดังกล่าว เป็นกลไก

สนับสนุนด้านการเงินแกก่จิการขนาดกลางและขนาดย่อมในไทย 

และภูมิภาค โดยเฉพาะในสาขาอาหารและเกษตรแปรรูป โรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกจิบริการ โดยจ าเป็นต้องพิจารณากฎเกณฑ์และ

มาตรการในการตรวจสอบการเข้าซ้ือกจิการของกลุ่มทุนต่างชาติ 

เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคธุรกจิไทยในระยะยาว

50 ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มแม่โขง-สหรัฐฯ คร้ังที่

 1

 P  P หนังสือ อก. ที่ อก0806/611 ลวท. 5 ก.พ.

 64

ไมมี ไม่มี จัดท าความเห็นของ อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มแม่

โขง-สหรัฐฯ คร้ังที่ 1 และตารางมอบหมายส่วนราชการของ

กระทรวงการต่างประเทศ

51 ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิไทย-สหพันธรัฐรัสเซียคร้ังที่ 4 

และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ

ทางการค้าและเศรษฐกจิระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของ

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของสหพันธรัฐรัสเซีย

 P  P หนังสือ อก. ที่ อก0806/936 ลวท. 23 

ก.พ. 64

ไมมี ไม่มี จัดท าความเห็น อก. ต่อผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้าน

การค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกจิไทย-สหพันธรัฐรัสเซียคร้ังที่ 4

 และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและ

เศรษฐกจิระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและ

กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกจิของสหพันธรัฐรัสเซีย และตาราง

ติดตามผลการประชุมฯ ของกระทรวงพาณิชย์

52 ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอของกลุ่ม G90  P  P หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/178 ลวท. 15 

ก.พ. 64

ไมมี ไม่มี จัดท าความเห็น สศอ. ต่อเอกสารข้อเสนอของกลุ่ม G90 และการ

เข้าร่วมสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว

53 ความคืบหน้าของการเจรจาเพือ่จัดท ากฎเกณฑ์ด้าน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก

 P  P หนังสือ อก. ที่ อก0806/648 ลวท. 9 ก.พ.

 64

ไมมี ไม่มี จัดท าข้อคิดเห็นของ อก. ต่อผลความคืบหน้าการเจรจากฎเกณฑ์

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก
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เสนอ

ผู้บรหิาร อก.

 เพ่ือพิจารณา

เสนอหน่วย
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โดยตรง

ผู้บรหิาร อก. 

ให้ความ

เห็นชอบ
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 ไม่เห็นชอบ/

 ให้ปรบัปรงุ

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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การน าเสนอ การพิจารณาของ
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การอ้างอิง
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การด าเนินงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

54 ข้อคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกจิพิเศษในพืน้ที่แผนงาน IMT-GT

 P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/115 
ลว. 12 มีค 64
บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/240
 ลว. 12 มีค 64   
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/1323 ลว. 15 มีค 64 และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติส าหรับร่างผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเขต
เศรษฐกจิพิเศษในพืน้ที่แผนงาน IMT-GT

55 ความเห็นต่อการพิจารณาเอกสารรายงานการทบทวน
นโยบายการค้า (Trade Policy Review : TPR) ของ
เวยีดนาม

 P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/126 
ลว. 19 มีค 64
หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/309
 ลว. 19 มีค 64 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศส าหรับการ
พิจารณาเอกสารรายงานการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy
 Review : TPR) ของเวยีดนาม

56 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy
 Review: TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐการ์ตา

 P  P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/131 
ลว. 25 มี.ค. 64บันทึก 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 าหรับการทบทวนนโยบาย
การค้า (Trade Policy Review: TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐการ์ตา 
ในส่วนของการพัฒนาความสัมพันธก์บัคณะมนตรีความร่วมมือรัฐ
อ่าวอาหรับ (ASEAN-GCC) ซ่ึงครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ
 การศึกษา วฒันธรรม สาธารณสุข สารสนเทศ การท่องเที่ยว 
รวมทั้งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการเกษตร

57 ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-
มองโกเลีย ฉบับโต้ตอบโดยฝ่ายมองโกเลีย

 P  P บันทึก กท. ที่ อก 0806/106 ลว. 9 มี.ค.
 64                  บันทึก สศอ. ที่ อก 
0806/227ลว. 10 มี.ค. 64              
หนังสือ อก. ที่ อก 0806/1310 ลว. 11
 มี.ค. 64  และเร่ืองเดิม

    ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างแผนความ
ร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย พ.ศ. 2021-2026 โดยใน
หลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างแผนฯ โดยเฉพาะในสาขาความ
ร่วมมือทางวชิาการ (Technical Cooperation) ในสาขา
อุตสาหกรรมส่ิงแวดล้อม รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยในการใช้เทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การสร้าง
มูลค่าเพิม่ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในโรงสีข้าวให้กบักลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา
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58 ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนวา่ด้วยการร่วมกนัส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกจิสายไหม
และเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

 P  P บันทึก กท. ที่ อก 0806/117 ลว. 15 
มี.ค. 64               บันทึก สศอ. ที่ อก 
0806/253 ลว. 17 มี.ค. 64            
หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 
0806/1369 ลว. 17 มี.ค. 64 และเร่ือง
เดิม

     ไม่มี      ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างแผนความ
ร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยและจีนวา่ด้วยการร่วมกนัส่งเสริมเส้นทาง
เศรษฐกจิสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล ซ่ึงเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจฯ ในการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกจิที่ส าคัญของไทยและจีน

59 ความเห็นต่อเอกสารแนวคิดของเอกสารผลลัพธก์าร
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก คร้ังที่ 16

 P  P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/127 
ลว. 22 มี.ค. 62บันทึก 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 าหรับเอกสารแนวคิด
ของเอกสารผลลัพธก์ารประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก ในส่วนของ
การพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ-เศรษฐกจิหมุนเวยีน-เศรษฐกจิสีเขียว 
(BCG) และสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพตามหลัก
เศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) อาทิ พลาสติก อาหาร 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สินแร่และโลหะ

60 ท่าทีต่อประเด็นในเอกสารผลลัพธก์ารประชุมผู้น 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 าหรับท่าทีต่อประเด็น
ในเอกสารผลลัพธก์ารประชุมผู้น าเอเชีย-ยุโรป คร้ังที่ 13

61 ความเห็นต่อข้อเสนอท่าที สศอ.ส าหรับการพิจารณา

ปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทยภายใต้

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ตุรกี

 P  P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/133 
ลว. 25 มี.ค. 64 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 เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศส าหรับ
ข้อเสนอท่าทีการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของ
ไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทยตุรกี

31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

32



หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2 
แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ :  2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :  2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

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

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมชวีภาพ 1,000,000 300,000 300,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั วางแผนการดําเนนิงานพรอ้มรวบรวม
ขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการดําเนนิงานพรอ้มรวบรวม
ขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

งาน

    ‐วัดจากจํานวน ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั การปรับปรงุฐานขอ้มลูเดมิใหเ้ป็นปัจจุบัน 9 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุฐานขอ้มลูงานวจิัย/เทคโนโลยี
การผลติอตุสาหกรรมชวีภาพ

เดอืน

    ‐ใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั จัดทําฐานขอ้มลูใหม่ 1 ‐  0
กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับ Bio Label ฐานขอ้มลู

    ‐วัดจากจํานวน

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 6 เดอืน แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 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 6 เดอืน แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ 1 ‐  0
    ‐วัดจากจํานวน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิาร 1 ‐  0
    ‐วัดจากจํานวน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Supply Chain ของผลติภัณฑ์
เป้าหมาย

1 ‐  0

    ‐วัดจากจํานวน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลู Value Chain ของพชืสําคัญ 1 ‐  0

    ‐วัดจากจํานวน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูการนําเขา้‐สง่ออก 1 ‐  0
    ‐วัดจากจํานวน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูกฎ ระเบยีบ และนโยบายที่
เกีย่วขอ้ง

1 ‐  0

    ‐วัดจากจํานวน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมหลกั ตดิตามและสรปุรายงานขา่วสารความ
เคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมชวีภาพ

90 30 30 100

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและสรปุรายงานขา่วสารความ
เคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมชวีภาพ

ขา่ว

    ‐วัดจากจํานวน
กจิกรรมหลกั จัดประชมุกลุม่ยอ่ย และการถา่ยทอด/
แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ และประชาสัมพันธโ์ครงการฯ

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุกลุม่ยอ่ย เพือ่รวบรวมขอ้มลู 
และหารอืแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมชวีภาพ

ครัง้

    ‐วัดจากจํานวน
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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 6 เดอืน แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย การถา่ยทอด/แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ ณ 
โรงงานในประเทศ ทีเ่ป็นตน้แบบในการพัฒนาและผลติ
ผลติภัณฑช์วีภาพเป้าหมาย

2 ‐  0

    ‐วัดจากจํานวน ครัง้
กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเพือ่เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์
โครงการฯ

1 ‐  0

    ‐วัดจากจํานวน ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 
ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม
 4. สนบัสนนุการจดัต ัง้/การเพิม่ขดีความสามารถของศนูยก์ารออกแบบและตรวจสอบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม
และกระบวนการผลติ

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัติ

1,055,300 316,590 316,590 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1.พัฒนาฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
หุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ รปูแบบการนําเสนอ และ
กําหนดแนวทาง/แผนดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
หุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ รปูแบบการนําเสนอ และ
กําหนดแนวทาง/แผนดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลู

    ‐พัฒนาฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัต ิ รปูแบบการนําเสนอ และกําหนด
แนวทาง/แผนดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง

ปัญหา‐อปุสรรค

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 2.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัติ

1 ‐  0

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 ‐  0

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 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 4.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับความ
เคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีม่คีวามสําคัญ 
ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสารและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับความ
เคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีม่คีวามสําคัญ 
ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสารและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลู

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

1 ‐  update 

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 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 6.รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูสถตินิําเขา้‐สง่ออก การผลติ

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 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมและปรับปรงุระบบขอ้มลู
ฐานขอ้มลูสถตินิําเขา้‐สง่ออก ในอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัตขิองประเทศทีส่ําคัญ 4 ประเทศ

ฐานขอ้มลู

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

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 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 9.ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ความเคลือ่นไหวของการพัฒนาอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัตขิองไทยและประเทศทีม่คีวามสําคัญ

 ขอ้มลูดา้นตลาด ขา่วสาร และสถานการณ์ที่
เกีย่วขอ้ง

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 ‐  update 

    ‐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 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูและ Web 
Service ทีเ่กีย่วขอ้ง

ระบบ

    ‐เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูและ Web Service ที่
เกีย่วขอ้ง

40



ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 11.การจัดสัมมนาและระดมความคดิเห็น
สถานการณ์อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิอง
ไทย

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย การจัดสัมมนาและระดมความคดิเห็น
สถานการณ์อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิอง
ไทย

ครัง้

    ‐การจัดสัมมนาและระดมความคดิเห็นสถานการณ์
อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัตขิองไทย

กจิกรรมหลกั 12.การประเมนิความพงึพอใจและ
สรปุผลการใชบ้รกิาร

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิความพงึพอใจและสรปุผล
การใชบ้รกิาร

ครัง้

    ‐การประเมนิความพงึพอใจและสรปุผลการใชบ้รกิาร
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

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

ฐาน

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

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการในประเทศ 
(1.1.3 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

1 ‐  update  ขอ้เสนอแนะ

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตใ์นประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ 
(1.2.1 ผูผ้ลติรถยนต)์

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติรถยนตต์า่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ 
(1.2.2 ผูผ้ลติรถจักรยานยนต)์

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติรถจักรยานยนตต์า่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูผูป้ระกอบการตา่งประเทศ 
(1.2.3 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตต์า่งประเทศ ฐาน

แผน/ผล 3 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 3 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ ธนัวาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 3 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ประเทศ (1.3.1 รถยนต(์1.3.1.1 ผลติ))

9 2 1 50

    ‐ขอ้มลูการผลติรถยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ประเทศ (1.3.1 รถยนต(์1.3.1.2 จําหน่าย))

9 2 1 50

    ‐ขอ้มลูการจําหน่ายรถยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ประเทศ (1.3.1 รถยนต(์1.3.1.3 จดทะเบยีน))

9 2 1 50

    ‐ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ประเทศ (1.3.1 รถยนต(์1.3.1.4 มลูคา่สง่ออกและ
นําเขา้))

9 2 1 50

    ‐ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกและนําเขา้รถยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต(์1.3.2.1 ผลติ))

9 2 1 50

    ‐ขอ้มลูการผลติรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต(์1.3.2.2 จําหน่าย))

9 2 1 50

    ‐ขอ้มลูการจําหน่ายรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต(์1.3.2.3 จดทะเบยีน))

9 2 1 50

    ‐ขอ้มลูการจดทะเบยีนรถจักรยานยนตใ์นประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการผลติและการตลาดใน
ประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต(์1.3.2.4 มลูคา่สง่ออก
และนําเขา้))

9 2 1 50

    ‐ขอ้มลูมลูคา่สง่ออกและนําเขา้รถจักรยานยนตใ์น
ประเทศ

ครัง้
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 3 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน

ท ัง้ปี

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

1 ‐  0

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

1 ‐  0

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

1 ‐  0

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

1 ‐  0

    ‐ขอ้มลูการจําหน่ายรถจักรยานยนตใ์นตา่งประเทศ ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 1.5 ขอ้มลูดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 
(FTA และ อัตราอากร)

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลู FTA และ อัตราอากร ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐาน
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนต ์ (1.6.1 มาตรฐานใน
ประเทศ)

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานในประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูมาตรฐาน
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยานยนต ์ (1.6.2 มาตรฐาน
ตา่งประเทศ)

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานตา่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 9 2 1 50
    ‐ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูกฏระเบยีบ ภาครัฐ และ
นโยบายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมยานยนต์

1 ‐  update 
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 3 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน

ท ัง้ปี

    ‐ประกาศกฏระเบยีบ ภาครัฐ และนโยบายตา่ง ๆ
 ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมยานยนต์

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย 1.9.1 ขา่วและกจิกรรมตา่ง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมยานยนต์

180 40 30 75

    ‐ขา่วและกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
อตุสาหกรรมยานยนต์

ขา่ว

กจิกรรมหลกั 2. จัดทํารายงานสภาวะอตุสาหกรรม 9 2 1 50
กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัย
รายเดอืน

ฉบบั

    ‐รายงานสภาวะฯ และการเตอืนภัยรายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์
รายไตรมาส

3 ‐  1 33.33

    ‐รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์
รายปี รวมทัง้วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 ‐  0

    ‐รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทัง้
วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

ฉบบั

กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมยาน
ยนตป์ระจําปี

1 ‐  0

    ‐รายงานภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนตป์ระจําปี ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 2.5 Infographic 9 2 1 50
    ‐Infographic เรือ่ง
กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรข่อ้มลู และนําเสนอ
ขอ้มลู

72 16 14 87.5

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง 
Facebook

ครัง้

    ‐การเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง Facebook
กจิกรรมยอ่ย 3.2 การเผยแพรข่อ้มลูทางอเีมล ์ (สง่ 
E‐News ใหก้ับสมาชกิ)

72 16 8 50
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 3 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน

ท ัง้ปี

    ‐การเผยแพรข่อ้มลูทางอเีมล ์ (สง่ E‐News ใหก้ับ
สมาชกิ)

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 3.3 จัดทําเอกสารเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 1 ‐  0

    ‐เอกสารเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 3.4 การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 ‐  0

    ‐การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้
กจิกรรมหลกั 4. การประเมนิความพงึพอใจของการใช ้
บรกิาร

2 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย 4.1 การประเมนิความพงึพอใจของการ
ใชบ้รกิาร

ครัง้

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

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 3. สง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมทีใ่ชป้จัจยัการผลติภายในประเทศใหม้มีลูคา่เพิม่สงูข ึน้
 6. พฒันาคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสูก่ารขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมของอาเซยีน
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม
 2. กําหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ํา
และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่ม
บํารงุ และผลติชิน้สว่นอากาศยาน

0
1,000,000 300,000 300,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหนา้ของโครงการ)
กจิกรรมหลกั 1.พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึ
อตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน 
รปูแบบการนําเสนอ และกําหนดแนวทาง/แผน
ดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึ
อตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศยาน 
รปูแบบการนําเสนอ และกําหนดแนวทาง/แผน
ดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลู

    ‐พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุ
และผลติชิน้สว่นอากาศยาน รปูแบบการนําเสนอ 
และกําหนดแนวทาง/แผนดําเนนิการจัดหาและจัดเก็บ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัญหา‐อปุสรรค

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 2.วเิคราะห ์ รวบรวม และปรับปรงุ
ระบบขอ้มลูขอ้มลูสถติกิารตลาดและการผลติ

1 ‐  0

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

1 ‐  0

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

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย 4.1 ชิน้สว่นอากาศยาน ฐานขอ้มลู
    ‐ชิน้สว่นอากาศยาน
กจิกรรมยอ่ย 4.2 การซอ่มบํารงุอากาศยาน 1 ‐  update 

    ‐การซอ่มบํารงุอากาศยาน ฐานขอ้มลู
กจิกรรมหลกั 5.รายงานการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึและ
ขอ้เสนอแนะการพัฒนาอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติ
ชิน้สว่นอากาศยานของไทยเปรยีบเทยีบกับ
ตา่งประเทศ รวมถงึบทวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 ‐  update 
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึและ
ขอ้เสนอแนะการพัฒนาอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติ
ชิน้สว่นอากาศยานของไทยเปรยีบเทยีบกับ
ตา่งประเทศ รวมถงึบทวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

ฉบบั

    ‐รายงานการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึและขอ้เสนอแนะการ
พัฒนาอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่นอากาศ
ยานของไทยเปรยีบเทยีบกับตา่งประเทศ รวมถงึบท
วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

กจิกรรมหลกั 6.เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูกับระบบ
ฐานขอ้มลูและ จัดทํา Web Service ขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่น
อากาศยาน

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูกับระบบ
ฐานขอ้มลูและ จัดทํา Web Service ขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมซอ่มบํารงุและผลติชิน้สว่น
อากาศยาน

ระบบ

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

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย การจัดสัมมนาเผยแพรข่อ้มลูและ
ประชาสัมพันธเ์ว็บไซต ์ (ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งนอ้ย 25 คน)

ครัง้

    ‐การจัดสัมมนาเผยแพรข่อ้มลูและประชาสัมพันธ์
เว็บไซต ์ จํานวน 1 ครัง้ (ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งอยา่งนอ้ย 25 คน)
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั 8.การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของ
การใชบ้รกิาร

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของ
การใชบ้รกิาร

ครัง้

    ‐การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยส์ารสนเทศอัจฉรยิะอตุสาหกรรม

อาหาร

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้มลูเชงิลกึดา้น
อตุสาหกรรมอาหาร

9 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม
อาหารไทยรายเดอืน

ฉบับ

    -ฉบบั ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย รายงานแนวโนม้การสง่ออกและ
สญัญาณเตอืนภัยอตุสาหกรรมอาหารรายเดอืน

9 3 3 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อาหารโลก 
(World Food Situation Report)

3 1 1 100 ขอ้เสนอแนะ

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย เทรนดส์นิคา้อาหารในตลาดโลก
 (World Food Market Trends)

9 3 3 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานพยากรณ์สง่ออกอาหาร
ไทย รายไตรมาส

3 1 1 100

    -ฉบบั ฉบับ

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารในประเทศ 
(Thailand Food Market Report)

9 3 3 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานตลาดอาหารโลก (World

 Food Market Report)

9 3 3 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ขา่วสถานการณ์อาหารโลก 
(World Food Update)

18 6 6 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ขา่วนวตักรรม (Innovation 

Corner)

18 6 6 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย สรุปสาระส าคญักฎระเบยีบ
มาตรฐานอาหาร

36 12 12 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานการเตอืนภัยดา้นความ
ปลอดภัยอาหารและมาตรการการคา้ (Early 

Warning)

4 1 1 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ขา่วการปรับปรุงกฎหมายและ
มาตรฐานอาหารของประเทศคูค่า้ (World Food 

Law & Regulation News)

36 12 12 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย รายงานวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม
รายพืน้ที่

2 - 0

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมหลกั พัฒนาดา้นขอ้มลู 2 - 0

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food Industry 

Profile

เรือ่ง

    -เรือ่ง
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลู Thailand Food Sector Info 7 1 1 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูสว่นแบง่ตลาดอาหาร
ภายในประเทศ (By Brand or By Company)

9 3 3 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูอตุสาหกรรมอาหารของ
ประเทศคูค่า้และคูแ่ขง่ (Global Food Industry 

Profile)

3 1 1 100

    -ฉบบั ฉบับ

กจิกรรมหลกั Site visit ตดิตามสถานการณ์

อตุสาหกรรมรายสาขา

5 - 0

กจิกรรมยอ่ย Site visit ตดิตามสถานการณ์

อตุสาหกรรมรายสาขา

ครัง้

    -ครัง้

กจิกรรมหลกั ประชมุร่วมกบัผูป้ระกอบการเพือ่
แลกเปลีย่นความคดิเห็น

1 - 0

กจิกรรมยอ่ย ประชมุร่วมกบัผูป้ระกอบการเพือ่
แลกเปลีย่นความคดิเห็น

ครัง้

    -ครัง้

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาวเิคราะหเ์ชงิลกึ
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหาร

1 - 0

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาวเิคราะหเ์ชงิลกึ
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหาร

เรือ่ง

    -เรือ่ง

กจิกรรมหลกั สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัแกผู่ป้ระกอบการ

1 - 0

กจิกรรมยอ่ย สมัมนาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัแกผู่ป้ระกอบการ

ครัง้

    -ครัง้
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั ตดิตามประเมนิผล 1 - 0

กจิกรรมยอ่ย รายงานระหวา่งด าเนนิโครงการ ครัง้

    -ครัง้

กจิกรรมยอ่ย รายงานสิน้สดุโครงการ 1 - 0

    -ครัง้ ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดสง่รายงานผลการด าเนนิงาน 4 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสง่รายงานผลการด าเนนิงาน ฉบับ

    -ฉบบั
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ :  2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :  2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพฒันาอตุสาหกรรม
 2. กาํหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ํา
และเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ
สําหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. การรวบรวมและปรับปรงุ
ฐานขอ้มลู

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย 1.1 ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ฐานขอ้มลู
    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย 1.2 ขอ้มลูการผลติ 1 ‐  0
    ‐ขอ้มลูการผลติ ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.3 ขอ้มลูการตลาด 1 ‐  0 ขอ้เสนอแนะ
    ‐ขอ้มลูการตลาด ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.4 ขอ้มลูมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์

1 ‐  0

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑ์ ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.5 กรอบการเจรจา FTA 
และ อตัราภาษีขาเขา้

1 ‐  0

    ‐กรอบการเจรจา FTA และ อตัราภาษี
ขาเขา้

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.6 ขอ้มลูภาวะการลงทนุ 1 ‐  0
    ‐ขอ้มลูภาวะการลงทนุ ฐานขอ้มลู

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1 

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 1.7 ขอ้มลูงานวจิัยที่
เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

1 ‐  0

    ‐ขอ้มลูงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม ฐานขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย 1.8 ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 ‐  0
    ‐ขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ ฐานขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1.9 ขอ้มลูเทคโนโลยขีอง
ผลติภณัฑ์

2 ‐  0

    ‐ขอ้มลูเทคโนโลยขีองผลติภณัฑ์ ผลติภัณฑ/์
กระบวนการ

กจิกรรมยอ่ย 1.10 ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

1 ‐  0

    ‐ขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมไฟฟ้า
และอเิล็กทรอนกิส์

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั 2. การจัดทํารายงานและบท
วเิคราะห ์ บทวจิัย

9 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย 2.1 รายงานสถานการณ์ราย
เดอืน

ครัง้

    ‐รายงานสถานการณ์รายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย 2.2 รายงานสถานการณ์ราย
ไตรมาส

3 1 1 100

    ‐รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1 1 1 100

    ‐‐ รายงานสถานการณ์รายปี ครัง้
กจิกรรมยอ่ย 2.4 รายงานผลการเตอืนภยั
 EE (ระบบเตอืนภยั)

27 2 2 100

    ‐รายงานผลการเตอืนภยั EE (ระบบ
เตอืนภยั)

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.5 รายงานผลการ
คาดการณ์แนวโนม้อตุสาหกรรม EE 
(แบบจําลอง)

13 2 2 100
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

    ‐รายงานผลการคาดการณ์แนวโนม้
อตุสาหกรรม EE (แบบจําลอง)

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย 2.6 รายละเอยีดของ
อตุสาหกรรม (ผลติภณัฑ)์
(Industry/Product Profile Profile)

4 1 1 100

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

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย 2.7 ขอ้มลูอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศ ที่
สําคญั (Country Profile)

4 1 1 100

    ‐ขอ้มลูอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิสข์องประเทศ ทีส่ําคญั 
(Country Profile)

เรือ่ง

กจิกรรมหลกั 3. การเผยแพรแ่ละนําเสนอ
ขอ้มลู

2 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย 3.1 การจัดประชมุประสาน
ความรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ครัง้

    ‐การจัดประชมุประสานความรว่มมอืกบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กจิกรรมยอ่ย 3.2 เว็บไซต์ 1 ‐  0
    ‐เว็บไซต์ ขอ้มลู
กจิกรรมหลกั 4. การประเมนิ/สรปุความ
พงึพอใจของการใชบ้รกิาร

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิ/สรปุความพงึ
พอใจของการใชบ้รกิาร

ครัง้

    ‐การประเมนิ/สรปุความพงึพอใจของการ
ใชบ้รกิาร
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 
ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม
 2. กําหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรท์ี ่3 การสง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมใหเ้ป็นมติรกบัสงัคมและส ิง่แวดลอ้ม
 6. พฒันาเครอืขา่ยเฝ้าระวงัและจดัการผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่มของทอ้งถิน่และชุมชน
ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ
 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รกิาร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ
อตุสาหกรรมพลาสตกิ

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําฐานขอ้มลู 16 ‐  update 
กจิกรรมยอ่ย จัดทําฐานขอ้มลู ฐาน
    ‐จํานวนฐานขอ้มลู ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย สํารวจผูป้ระกอบการพลาสตกิ
ไทย

3000 ‐  update 

    ‐จํานวนผูป้ระกอบการพลาสตกิทีท่ําการสํารวจ ราย

กจิกรรมหลกั การจัดทํารายงาน/บทวเิคราะห์ 36 4 4 100 ขอ้เสนอแนะ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย E‐News รายสัปดาหใ์หก้ับสมาชกิ ครัง้

    ‐จํานวนการจัดทํา E‐News
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์รายเดอืน 9 1 1 100

    ‐จํานวนการรายงานสถานการณ์รายเดอืน ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานภาวะอตุสาหกรรม
พลาสตกิ (รายไตรมาส/รายปี)

4 1 1 100

    ‐จํานวนรายงานภาวะอตุสาหกรรมพลาสตกิ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาเชงิลกึ
อตุสาหกรรมพลาสตกิ

1 ‐  0

    ‐จํานวนรายงานการศกึษาเชงิลกึอตุสาหกรรม
พลาสตกิ

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย รายงานเตอืนภัยอตุสาหกรรม
พลาสตกิ

9 1 1 100

    ‐จํานวนรายงานเตอืนภัยอตุสาหกรรมพลาสตกิ ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย สัมมนาเผยแพรข่อ้มลู/
ประชาสัมพันธเ์ว็บไซต์

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการสัมมนาเผยแพรข่อ้มลู
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธผ์า่นทาง 
Facebook/Twitter

90 10 33 330

    ‐จํานวนเรือ่งในการประชาสัมพันธผ์า่นทาง 
Facebook/Twitter

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย E‐learning 9 1 1 100
    ‐จํานวนเรือ่งในการ E‐learning เรือ่ง
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอัจฉรยิะดา้นการเพิม่
ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม (Productivity)

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ระบบในสว่นประกอบเดมิ (Existing Modules)

 ทีไ่ดร้ับการปรับปรงุและพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
จํานวน 1 ระบบ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ระบบในสว่นประกอบเดมิ (Existing Modules)

 ทีไ่ดร้ับการปรับปรงุและพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
จํานวน 1 ระบบ

ระบบ

    ‐ระบบ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั ขอ้มลูตวัชีว้ัดผลติภาพทีไ่ดร้ับการปรับปรงุให ้
เป็นปัจจบุนั จํานวน 4 ชดุขอ้มลู

4 4 4 100

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูตวัชีว้ัดผลติภาพทีไ่ดร้ับการปรับปรงุให ้
เป็นปัจจบุนั จํานวน 4 ชดุขอ้มลู

ขอ้มลู

    ‐ชดุขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั ฐานขอ้มลูโครงการหรอืมาตรการสนับสนุน
ภาคอตุสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐทีไ่ดร้ับการปรับปรงุให ้
เป็นปัจจบุนั (Support Projects) จํานวน 1 ระบบ

1 1 1 100

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูโครงการหรอืมาตรการสนับสนุน
ภาคอตุสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐทีไ่ดร้ับการปรับปรงุให ้
เป็นปัจจบุนั (Support Projects) จํานวน 1 ระบบ

ระบบ

    ‐ระบบ
กจิกรรมหลกั การปรับปรงุขอ้มลูเทยีบเคยีงเพือ่การประเมนิ
ผลติภาพขององคก์ร (Self‐Assessment) จํานวน 1 ระบบ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย การปรับปรงุขอ้มลูเทยีบเคยีงเพือ่การประเมนิ
ผลติภาพขององคก์ร (Self‐Assessment) จํานวน 1 ระบบ

ระบบ

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

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูทีป่รกึษาเฉพาะดา้น (Specialized 
Consultant) ทีไ่ดร้ับการเพิม่เตมิขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในดา้น
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน 1 ฐานขอ้มลู

ฐาน

    ‐ฐาน
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวนการ
นําเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต ์ 1 ครัง้

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุพัฒนาเว็บไซตห์รอืทบทวนการ
นําเสนอขอ้มลูบนเว็บไซต ์ 1 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั บทวเิคราะหห์รอืงานวจิัยหรอืสถานการณ์
เกีย่วกบัอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge Hub) ใน
รปูแบบอนิโฟกราฟิก จํานวน 2 ชิน้งาน

2 ‐  0
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหห์รอืงานวจิัยหรอืสถานการณ์
เกีย่วกบัอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge Hub) ใน
รปูแบบอนิโฟกราฟิก จํานวน 2 ชิน้งาน

งาน

    ‐งาน
กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัผลติภาพ 
จํานวน 1 เรือ่ง

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย รายงานการศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัผลติภาพ 
จํานวน 1 เรือ่ง

เรือ่ง

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

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ฐานขอ้มลูผูใ้หบ้รกิาร (Service Providers) ใน
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 ทีไ่ดร้ับการ
เพิม่เตมิขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน
 1 ฐานขอ้มลู

ฐาน

    ‐ฐาน
กจิกรรมหลกั การสง่จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์ จํานวนไม่
ตํา่กวา่ 10,000 ฉบบั

10000 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย การสง่จดหมายขา่วอเิล็กทรอนกิส ์ จํานวนไม่
ตํา่กวา่ 10,000 ฉบบั

ฉบบั

    ‐ฉบบั
กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ ผา่นสือ่
สงัคมออนไลน ์ จํานวน 2 ครัง้

2 ‐  0

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 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั การประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ 
ผา่นบธูนทิรรศการ จํานวน 3 ครัง้

3 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธศ์นูยส์ารสนเทศฯ 
ผา่นบธูนทิรรศการ จํานวน 3 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั การจัดอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีก่ระทรวง
อตุสาหกรรมและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง จํานวน 20 คน

20 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย การจัดอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีก่ระทรวง
อตุสาหกรรมและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง จํานวน 20 คน

คน

    ‐คน
กจิกรรมหลกั มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน
ศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะดา้นการเพิม่
ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม 2 ครัง้

2 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน
ศนูยส์ารสนเทศเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะดา้นการเพิม่
ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม 2 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั รวบรวมขอ้คดิเห็นเกีย่วกบัการใชง้านศนูย์
สารสนเทศฯ โดยจะเป็นการสอบถามความคดิเห็นจากผูท้ีเ่ขา้
มาใชร้ะบบ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูจากผูใ้ชง้านจรงิ 1 ครัง้

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้คดิเห็นเกีย่วกบัการใชง้านศนูย์
สารสนเทศฯ โดยจะเป็นการสอบถามความคดิเห็นจากผูท้ีเ่ขา้
มาใชร้ะบบ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูจากผูใ้ชง้านจรงิ 1 ครัง้

ครัง้

    ‐ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึสําหรับ
อตุสาหกรรมวัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั การสํารวจ รวบรวม และจัดทํา
ฐานขอ้มลู

600 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ราย
    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการ ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการผลติ 1 ‐  update 
    ‐ขอ้มลูการผลติ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาดของไทย 9 2 2 100 ขอ้เสนอแนะ
    ‐ขอ้มลูการตลาดของไทย ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ําคญั 1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ําคญั ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม 1 ‐  update 
    ‐ขอ้มลูโครงสรา้งอตุสาหกรรม ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

ฐาน

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการลงทนุในอตุสาหกรรมวสัดุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูการลงทนุอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทาง
การแพทย์

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

180 40 40 100

    ‐ขอ้มลูขา่วตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
วสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

ขา่ว

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
 และกฎระเบยีบตา่ง ๆ

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และ
กฎระเบยีบตา่ง ๆ

ฐาน

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเตอืนภยัอตุสาหกรรมวสัดุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์

9 2 2 100

    ‐ขอ้มลูเตอืนภยัอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทาง
การแพทย์

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์

20 4 4 100

    ‐จํานวนงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม เรือ่ง
กจิกรรมหลกั จัดทํารายงานและบทวเิคราะห์ 9 2 2 100
กจิกรรมยอ่ย รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายเดอืน ฉบบั

    ‐รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายปี 
และวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 ‐  update 

    ‐รายงานภาวะอตุสาหกรรมรายปี และวเิคราะห์
ภาวะการคา้โลก

ฉบบั

กจิกรรมหลกั การเผยแพร ่ นําเสนอขอ้มลู และ
ประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย การจัดสมัมนาเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ ครัง้

    ‐การจัดสมัมนาเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 ‐  update 

    ‐การจัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook 180 40 40 100

    ‐ประชาสมัพันธผ์า่นทาง facebook เรือ่ง
กจิกรรมยอ่ย มพีืน้ที ่ webboard กระดานสนทนา
บนเว็บไซต์

5 ‐  update 

    ‐มพีืน้ที ่ webboard กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย E‐News รายสปัดาหใ์หก้บัสมาชกิ 36 8 8 100
    ‐E‐News รายสปัดาหใ์หก้บัสมาชกิ ครัง้
กจิกรรมหลกั การปรับปรงุรปูแบบการนําเสนอ
ฐานขอ้มลู

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหป์รับปรงุการเตอืนภยั
อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทยใ์หม่

งาน

    ‐วเิคราะหป์รับปรงุการเตอืนภยัอตุสาหกรรมวสัดุ
อปุกรณ์ทางการแพทยใ์หม่
กจิกรรมยอ่ย ออกแบบ และพัฒนาตดิตัง้การ
นําเสนอฐานขอ้มลูหน่วยงานใหบ้รกิารทดสอบที่
เกีย่วขอ้ง

1 ‐  update 

    ‐ออกแบบ และพัฒนาตดิตัง้การนําเสนอ
ฐานขอ้มลูหน่วยงานใหบ้รกิารทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐาน

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจ 2 ‐  update 
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจ ครัง้
    ‐จํานวน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
2. พฒันาผูป้ระกอบการบคุลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหเ้ป็นผูม้สีมรรถนะสงู ท ัง้ดา้นทกัษะการผลติ 
การบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสรา้งระบบขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตอืนภยั

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย 
(Warning System) ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและ
มาตรฐานอืน่ ๆ ทีส่ําคัญ

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาปรับปรงุระบบการแจง้เตอืนภัย 
(Warning System) ดา้นมาตรฐานระบบการจัดการและ
มาตรฐานอืน่ ๆ ทีส่ําคัญ

ระบบ

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

5

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ
เทคนคิใหท้ันสมัยและมขีอ้มลูสมบรูณ์โดยมขีอ้มลูราย
อตุสาหกรรมและรายประเทศ จํานวน 5 ฐาน

ฐาน

    ‐ฐาน ขอ้เสนอแนะ

‐  0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

1 1 100
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับ
สถานการณ์และความเคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศ และ
วเิคราะหผ์ลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ 
กฎระเบยีบของประเทศคูค่า้ รวมทัง้ แนวโนม้หรอืปัจจัย
ภายนอกตา่ง ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรม

27

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับ
สถานการณ์และความเคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศ และ
วเิคราะหผ์ลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ 
กฎระเบยีบของประเทศคูค่า้ รวมทัง้ แนวโนม้หรอืปัจจัย
ภายนอกตา่ง ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรม

เรือ่ง

    ‐เรือ่ง
กจิกรรมหลกั จัดทําการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐานระบบ
การจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดทําการศกึษาเชงิลกึดา้นมาตรฐานระบบ
การจัดการหรอืกฎระเบยีบการคา้เชงิเทคนคิ

เรือ่ง

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

1

กจิกรรมยอ่ย มแีนวทางการปฏบิัต ิ (Case Study) ในการ
นํามาตรฐานระบบการจัดการทีส่ําคัญและจําเป็น ตอ่การ
ดําเนนิธุรกจิไปใช ้ และจัดทําเป็นรายงานเพือ่เผยแพร่

เรือ่ง

    ‐เรือ่ง

9 9 100

‐  0

‐  0

68



ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั จัดสัมมนาวชิาการเพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละ
ผลการศกึษาในรปูแบบทีส่ํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
กําหนดตอ่สาธารณชน พรอ้มทัง้มกีจิกรรมแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นจากผูเ้ขา้รว่มสัมมนา

2

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาวชิาการเพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละ
ผลการศกึษาในรปูแบบทีส่ํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
กําหนดตอ่สาธารณชน พรอ้มทัง้มกีจิกรรมแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นจากผูเ้ขา้รว่มสัมมนา

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั เผยแพรข่า่วสารและองคค์วามรูด้า้น
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ
เทคนคิทีส่ําคัญผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ จดหมายขา่ว 
เว็บไซต ์ เป็นตน้

9

กจิกรรมยอ่ย เผยแพรข่า่วสารและองคค์วามรูด้า้น
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบยีบทางการคา้เชงิ
เทคนคิทีส่ําคัญผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ จดหมายขา่ว 
เว็บไซต ์ เป็นตน้

ฉบบั

    ‐ฉบับ
กจิกรรมหลกั พัฒนาปรับปรงุเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูองค์
ความรูด้า้นมาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัยใหเ้ป็น
มติรตอ่การใชง้าน และสามารถสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก

1

กจิกรรมยอ่ย มเีว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูองคค์วามรูด้า้น
มาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัยทีไ่ดร้ับการพัฒนา
ใหเ้ป็นมติรตอ่การใชง้าน และสามารถสบืคน้ขอ้มลูและองค์
ความรูด้า้นมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบยีบการคา้เชงิ
เทคนคิ และมาตรฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสะดวก

เว็บไซต์

    ‐เว็บไซต์

‐  0

3 3 100

‐  0
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของ
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารของโครงการ

2

กจิกรรมยอ่ย มรีายงานการประเมนิผลความพงึพอใจของ
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิาร โดยผูป้ระกอบการและ
ผูใ้ชบ้รกิารของโครงการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มคีวามพงึ
พอใจตอ่ระบบฐานขอ้มลูการเขา้ถงึและการใชง้านขอ้มลู 
และกจิกรรมของโครงการ

ครัง้

    ‐ครัง้

‐  0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาปจัจยัสนบัสนนุใหเ้อือ้ตอ่การลงทุนและการพฒันาอตุสาหกรรม
 2. กําหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม และพฒันาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและ
เตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศนูยส์ารสนเทศอจัฉรยิะอตุสาหกรรมแฟชัน่ 
(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและรองเทา้
 อญัมณีและเครือ่งประดบั)

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 1 การวางแผลการดําเนนิงาน 1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการดําเนนิงาน พรอ้มรวบรวม
ขอ้มลู ปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ

ขอ้มลู

    ‐ขอ้มลู ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 2 ปรับปรงุฐานขอ้มลูดา้น
อตุสาหกรรมแฟชัน่ใหอ้ยูใ่นรปูอเิล็กทรอนกิส์

27 9 9 100

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

ขอ้มลู

    ‐ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมยอ่ย 3) ฐานขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ 
(อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ
รองเทา้ และอัญมณีและเครือ่งประดับ)

27 9 9 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 4) ฐานขอ้มลูกฎระเบยีบการคา้ การ
ลงทนุ (อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่ง
หนังและรองเทา้ และอัญมณีและเครือ่งประดับ)

27 9 9 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 5) ฐานขอ้มลู Thailand Industrial Profile

 ไดแ้ก ่ Textile & Garment, Leather & Shoes, Gems & 
Jewelry

3 1 1 100

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

21 7 7 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 7) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหวประเทศคู่
คา้และคูแ่ขง่อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่

9 3 3 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 8) ฐานขอ้มลูเตอืนภัยอตุสาหกรรมสิง่ทอ
และเครือ่งนุ่งหม่

9 3 3 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 9) ฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมสิง่
ทอและเครือ่งนุ่งหม่

9 3 3 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 11) ฐานขอ้มลู Fashion link 9 3 3 100
    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 12) ฐานขอ้มลูคลปิวดีโีอแฟชัน่ (Clip 
video)

9 3 3 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 10) ฐานขอ้มลูความเคลือ่นไหวแฟชัน่ 3 1 1 100

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมยอ่ย 1) ฐานขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม 
(อตุสาหกรรม สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งหนังและ
รองเทา้ และอัญมณีและเครือ่งประดับ)

9 3 6 200

    ‐ขอ้มลู ขอ้มลู
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 3 วเิคราะหข์อ้มลู และ
จัดทํารายงาน บทวเิคราะหห์รอืบทความ

9 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย 5) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารอตุสาหกรรม
แฟชัน่ในรปูแบบ E‐Newsletter

ฉบบั

    ‐ฉบับ
กจิกรรมยอ่ย 1) รายงานหนังสอืสถติสิ ิง่ทอไทย ปี 
2563/2564

1 ‐  0

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

3 1 1 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย 3) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม ผา่นทางเว็บไซต์

270 90 90 100

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

3 1 1 100

    ‐ฉบับ ฉบบั
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 4 การเผยแพรแ่ละ
ประชาสัมพันธข์อ้มลู

3 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ประชมุ/สัมมนาเพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขันผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
แฟชัน่

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 5 การตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการ

2 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผล
โครงการ

ครัง้

    ‐ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพารา

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั วางแผนการดําเนนิงานพรอ้มรวบรวม
ขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย วางแผนการดําเนนิงานพรอ้มรวบรวม
ขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

งาน

    ‐วัดจากจํานวน ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม
ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

9 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุฐานขอ้มลูอตุสาหกรรม
ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

เดอืน

    ‐ใชง้านฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั ตดิตามและสรปุรายงานขา่วสารความ
เคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

270 90 106 117.78

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ขา่ว
    ‐วัดจากจํานวน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสารความเคลือ่นไหวในดา้น
ตา่ง ๆ

45 15 22 146.67

    ‐วัดจากจํานวน ขา่ว
กจิกรรมหลกั จัดทํารายงานการศกึษา วเิคราะห ์ วจิัย 9 3 3 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพารารายเดอืน

ฉบบั

    ‐วัดจากจํานวน
กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพาราภาพรวม

9 3 3 100

    ‐วัดจากจํานวน ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพารารายไตรมาส

3 1 1 100

    ‐วัดจากจํานวน ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์
ยางและไมย้างพารารายปี

1 ‐  0

    ‐วัดจากจํานวน ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1 ‐  0

    ‐วัดจากจํานวน ฉบบั
กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกบั
ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดบัสงูในอตุสาหกรรม
ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกบั
ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดบัสงูในอตุสาหกรรม
ผลติภัณฑย์างและไมย้างพารา

ครัง้

    ‐วัดจากจํานวน

76



ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไม ้
ยางพารา

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเผยแพรโ่ครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างและไม ้
ยางพารา

ครัง้

    ‐วัดจากจํานวน
กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ช ้
เว็บไซต์

2 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ช ้
เว็บไซต์

ครัง้

    ‐วัดจากจํานวน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ :
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรร
มบรรจภุณัฑ ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุฐานขอ้มลู 9
กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุฐานขอ้มลู จํานวน 9 ฐาน ฐานขอ้มลู
    ‐ฐานขอ้มลู ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั จัดทํารายงานการศกึษา วเิคราะห ์ วจิัย 9

กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑร์าย
เดอืน

ฉบบั

    ‐ฉบับ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑร์าย
ไตรมาส

3

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑร์ายปี 1

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ภาพรวม

9

    ‐ฉบับ ฉบบั

3 3 100

1 1 100

‐  0

แผน/ผล 6 เดอืน

3 3 100

3 3 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

78



ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ผลการเตอืนภัยอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลาสตกิ

9

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมยอ่ย รายงานบทวเิคราะหเ์ชงิลกึในหัวขอ้หรอื
ประเด็นทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

1

    ‐ฉบับ ฉบบั
กจิกรรมหลกั ตดิตาม จัดทําขอ้มลู และสรปุขา่วสาร
ความเคลือ่นไหวทัง้ในและตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับ
อตุสาหกรรมบรรจุภัณฑอ์ยา่งสมํ่าเสมอ

180

กจิกรรมยอ่ย สรปุขา่วเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กับอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ขา่ว

    ‐ขา่ว
กจิกรรมหลกั จัดหาฐานขอ้มลูของทัง้ในและตา่งประเทศ
ทีเ่ก็บขอ้มลูเกีย่วกับอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑเ์พือ่นํามา
ประกอบการปรับปรงุฐานขอ้มลูในดา้นตา่ง ๆ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดหาฐานขอ้มลูของทัง้ในและตา่งประเทศ
ทีเ่ก็บขอ้มลูเกีย่วกับอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ฐานขอ้มลู

    ‐ฐานขอ้มลู
กจิกรรมหลกั จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น Packaging
 Industry Expert Panel

1

กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น Packaging
 Industry Expert Panel

ครัง้

    ‐ครัง้

1 1 100

‐  0

‐  0

60 67 111.67

3 3 100
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั จัดสัมมนาเพือ่ประชาสัมพันธเ์ว็บไซตใ์ห ้
เป็นทีรู่จ้ัก

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเพือ่ประชาสัมพันธเ์ว็บไซตใ์ห ้
เป็นทีรู่จ้ัก

ครัง้

    ‐ครัง้
กจิกรรมหลกั ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน
เว็บไซตแ์ละนําขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนม์าพัฒนาและ
ปรับปรงุเว็บไซตอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

2

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน
เว็บไซตแ์ละนําขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนม์าพัฒนาและ
ปรับปรงุเว็บไซต์

ครัง้

    ‐ครัง้

‐  0

‐  0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ :  2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :  2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
เครือ่งจักรกล

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเครือ่งจักรกล
ไทย

ฐาน

    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการเครือ่งจักรกลไทย ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย สถติกิารนําเขา้‐สง่ออกของไทย 9 2 2 100

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

    ‐รายชือ่ผูน้ําเขา้‐สง่ออกรายสําคัญ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย สถติกิารนําเขา้‐สง่ออกของ
ตา่งประเทศ

1 ‐  update 

    ‐สถติกิารนําเขา้‐สง่ออกของตา่งประเทศ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขา่ว 270 60 60 100
    ‐ขา่ว ขา่ว

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1 

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุน
ของภาครัฐและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
เครือ่งจักรกล

ฐาน

กจิกรรมหลกั การจัดทํารายงาน/บทวเิคราะห์ 9 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณร์ายเดอืน ครัง้
    ‐รายงานสถานการณร์ายเดอืน
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณร์ายไตรมาส 3 ‐  1 33.33

    ‐รายงานสถานการณร์ายไตรมาส ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณร์ายปี และ
วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 ‐  update 

    ‐รายงานสถานการณร์ายปี และวเิคราะหภ์าวะ
การคา้โลก

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย โครงสรา้งอตุสาหกรรม
เครือ่งจักรกลไทย

1 ‐  update 

    ‐โครงสรา้งอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไทย ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานเตอืนภัย 9 2 2 100
    ‐รายงานเตอืนภัย ครัง้
กจิกรรมหลกั การเผยแพร/่ประชาสมัพันธ์
เว็บไซต์

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย สมัมนา ครัง้
    ‐สมัมนา
กจิกรรมยอ่ย การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 ‐  update 

    ‐การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย จัดใหม้พีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บั
ผูป้ระกอบการทีส่นใจ

1 ‐  update 

    ‐มพีืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook 27 6 8 133.33

    ‐ประชาสมัพันธผ์า่นทาง Facebook เรือ่ง
กจิกรรมยอ่ย รายชือ่หน่วยงานทีน่ําขอ้มลูจาก
ศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
เครือ่งจักรกลไปใชง้าน

1 ‐  update 

    ‐รายชือ่หน่วยงานทีน่ําขอ้มลูจากศนูยว์เิคราะห์
ขอ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลไปใชง้าน

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิและสรปุความพงึ
พอใจของการใชบ้รกิาร

2 ‐  update 

    ‐การประเมนิและสรปุความพงึพอใจของการใช ้
บรกิาร

ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม
เหล็กและโลหการ

1,600,000 480,000 480,000 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมและปรับปรงุฐานขอ้มลู 1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย ฐาน
    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กไทย ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้นําของ
โลก

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูผูป้ระกอบการเหล็กชัน้นําของโลก ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการผลติ 9 2 2 100 ขอ้เสนอแนะ
    ‐ขอ้มลูการผลติ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการตลาด 9 2 2 100
    ‐ขอ้มลูการตลาด ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูราคา 9 2 2 100
    ‐ขอ้มลูราคา ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ําคญั 5 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูการคา้ของประเทศทีส่ําคญั ประเทศ
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูขา่วสาร 450 100 100 100
    ‐ขอ้มลูขา่วสาร ขา่ว

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเ

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูกรอบการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ 1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิการลงทนุ ฐาน
กจิกรรมยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุน
ของภาครัฐ/กฎระเบยีบ

1 ‐  update 

    ‐ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/
กฎระเบยีบ

ฐาน

กจิกรรมหลกั การจัดทํารายงานและบทวเิคราะห์ 9 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม
เหล็กรายเดอืน

ครัง้

    ‐รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเหล็กรายเดอืน

กจิกรรมยอ่ย รายงานเตอืนภยัอตุสาหกรรมเหล็ก 9 2 2 100

    ‐รายงานเตอืนภยัอตุสาหกรรมเหล็ก ครัง้
กจิกรรมยอ่ย บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
เหล็กของประเทศในอาเซยีน

5 ‐  update 

    ‐บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมเหล็กใน
อาเซยีน

ประเทศ

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม
เหล็กรายไตรมาส

3 ‐  update 

    ‐รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส ครัง้
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรม
เหล็กรายปี และวเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

1 ‐  update 

    ‐รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเหล็กรายปี 
และ วเิคราะหภ์าวะการคา้โลก

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย 1 ‐  update 

    ‐โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กไทย ครัง้
กจิกรรมยอ่ย รายงานสถานการณ์ของ
อตุสาหกรรมเหล็กในอาเซยีนเป็นรายไตรมาส

3 ‐  update 

    ‐รายงานสถานการณ์ของอตุสาหกรรมเหล็กใน
อาเซยีนเป็นรายไตรมาส

ครัง้

กจิกรรมหลกั การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์ 1 ‐  update 
กจิกรรมยอ่ย การจัดประชมุเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์เหล็ก

ครัง้

    ‐การจัดประชมุเพือ่ตดิตามสถานการณ์เหล็ก
กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น 1 ‐  update 

    ‐จัดประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็น ครัง้
กจิกรรมยอ่ย การประชาสมัพันธ ์ และเผยแพร่
ขอ้มลูผา่นทาง Facebook

45 10 10 100

    ‐ประชาสมัพันธ ์ และเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง 
Facebook

เรือ่ง

กจิกรรมยอ่ย การจัดพืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บั
ผูป้ระกอบการทีส่นใจในเว็บไซต์

10 ‐  1 10

    ‐จัดพืน้ทีโ่ฆษณาใหก้บัผูป้ระกอบการทีส่นใจใน
เว็บไซต์

ราย

กจิกรรมยอ่ย การประเมนิและสรปุความพงึพอใจ
ของการใชบ้รกิารขอ้มลู

2 ‐  update 

    ‐การประเมนิและสรปุความพงึพอใจของการใช ้
บรกิารขอ้มลู

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

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
3. สง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมทีใ่ชป้จัจยัการผลติภายในประเทศใหม้มีลูคา่เพิม่สงูข ึน้

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

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการศกึษาแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟ
เนอรี ่ (Biorefinery) เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมการเกษตร
ของไทย

3,000,000 1,800,000 1,800,000 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด

 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหส์ถานภาพ
ปัจจุบันและรปูแบบการพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟ
เนอรีข่องประเทศไทยและประเทศผูน้ํารายสําคัญ
ของโลก

1

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูจิาก
แหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืของไทยและจาก
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา
อตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรี่

งาน

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

1

    ‐จํานวนงาน งาน

แผน/ผล 6 เดอืน แผน/ผล 6 เดอืน

1 1 100

1 1 100

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

ยทุธศาสตร ์อก. :

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนนิงาน/
ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืน แผน/ผล 6 เดอืน

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมยอ่ย สํารวจและศกึษาขอ้มลูดา้นรปูแบบ
การพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรีข่องประเทศ
ผูน้ํารายสําคัญในแตล่ะภมูภิาคของโลก เชน่ 
อเมรกิาเหนอื ยโุรป เอเชยีตะวันออก

6 ขอ้เสนอแนะ

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

7

    ‐จํานวนครัง้ ครัง้
กจิกรรมหลกั วเิคราะหโ์อกาสและความเป็นไปได ้
ในการพัฒนาอตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรีข่องไทย

1

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

งาน

    ‐จํานวนงาน

‐  0

6 6 100

7 10 142.86
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โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนนิงาน/
ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืน แผน/ผล 6 เดอืน

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหผ์ลติภัณฑฐ์าน
ชวีภาพเป้าหมายทีม่ศีักยภาพจากพชืวัตถดุบิตัง้ตน้
ทัง้สามชนดิ

1

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

1

    ‐จํานวนงาน งาน
กจิกรรมหลกั จัดอบรมหลักสตูรระยะสัน้เกีย่วกับ
อตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรี่

3

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรระยะสัน้เกีย่วกับ
อตุสาหกรรมไบโอรไีฟเนอรี ่ ใหก้ับบคุลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ชงิเทคนคิ และสรา้ง
ความพรอ้มขององคก์รทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

วนั

    ‐จํานวนวัน

‐  0

‐  0

‐  0
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โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนนิงาน/
ท ัง้ปี ท ัง้ปี ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืน แผน/ผล 6 เดอืน

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมหลกั จัดสัมมนารับฟังความคดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนารับฟังความคดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่นําไป
ประกอบการจัดทําแผนทีน่ําทางการพัฒนา
อตุสาหกรรม ไบโอรไีฟเนอรีข่องไทย พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะการพัฒนารปูแบบบรูณาการความ
รว่มมอืระหวา่งทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้
กจิกรรมหลกั จัดทําแผนทีน่ําทางการพัฒนา
อตุสาหกรรม ไบโอรไีฟเนอรีข่องไทย

1

กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนทีน่ําทางการพัฒนา
อตุสาหกรรม ไบโอรไีฟเนอรีข่องไทย เพือ่
กําหนดแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมดังกลา่ว 
ทัง้ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว

ฉบบั

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

1

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

ฉบบั

    ‐จํานวนรายงาน

‐  0

‐  0

‐  0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการจัดทําแผนขบัเคลือ่นการพัฒนาอตุสาหกรรมตาม
แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) สูก่ารพัฒนาใน
ระดบัพืน้ทีก่ลม่จังหวดั

2,400,000 672,000 672,000 28 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั การรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหก์ารพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1

กจิกรรมยอ่ย รวบรวมขอ้มลู และทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง

ขอ้มลู

    ‐ศกึษาและวเิคราะหศ์ํกยภาพในเชงิพืน้ที ่ โอกาสและ
ปัญหา/อปุสรรค

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมยอ่ย ศกึษา วเิคราะหศ์ักยภาพเชงิพืน้ที ่
รวมถงึศกึษา วเิคราะหศ์ักยภาพของพืน้ทีใ่นมติกิาร
พัฒนาอตุสาหกรรม

1

    ‐ศกึษาและวเิคราะหศ์ํกยภาพในเชงิพืน้ที ่ โอกาสและ
ปัญหา/อปุสรรค

ขอ้มลู

กจิกรรมยอ่ย สัมภาษณ์เชงิลกึผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 16 ขอ้เสนอแนะ
    ‐รวบรวมและศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและผลการศกึษา คน
กจิกรรมหลกั จัดทําแผนขับเคลือ่นการพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1

กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกสาขาผลติภัณฑเ์ป้าหมายทีม่ี
ศักยภาพ

สาขา

    ‐สาขาผลติภัณฑเ์ป้าหมายทีม่ศีักยภาพ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

1 1 100

‐  0

‐  0

‐  0
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดทํารา่งแผนขับเคลือ่นการพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1

    ‐รา่งแผนขับเคลือ่นการพัฒนาอตุสาหกรรมตามแนวคดิ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน

แผน

กจิกรรมยอ่ย กําหนดรปูแบบการเชือ่มโยงการพัฒนา
อตุสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน

1

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

1

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

2

    ‐สัมมนา ครัง้
กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารในพืน้ที่ 1
    ‐ประชมุ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมถา่ยทอดความรู ้ 1
    ‐ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ ครัง้

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 
ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการปฏริปูผูป้ระกอบการสูอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิ
ชวีภาพ (Transformation to Bio‐Plastics Industry)

7,000,000 2,450,000 2,450,000 35 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการฯ และ
แผนกํากับการดําเนนิงานโครงการฯ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการฯ และ
แผนกํากับการดําเนนิงานโครงการฯ

เลม่

    ‐จํานวนเล่ม่ขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

งาน

    ‐จํานวนงานประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการ

ขอ้เสนอแนะ

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั กําหนดหลักเกณฑก์ารคัดเลอืก 
และพจิารณาคัดเลอืกสถานประกอบการทีม่คีวาม
เหมาะสมในการพัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ

 ผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้องทาง
ชวีภาพ หรอืผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีม่สีว่นผสมของ
วัสดชุวีภาพ

14 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย กําหนดหลักเกณฑก์ารคัดเลอืก 
และพจิารณาคัดเลอืกสถานประกอบการทีม่คีวาม
เหมาะสมในการพัฒนาผลติภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ

 ผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดเ้องทาง
ชวีภาพ หรอืผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีม่สีว่นผสมของ
วัสดชุวีภาพ

สถานประกอบการ

    ‐จํานวนสถานประกอบการทีผ่า่นการคัดเลอืก
กจิกรรมหลกั สํารวจและเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้ของ
สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

14 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย สํารวจและเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้ของ
สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

Mandays 

    ‐จํานวน Mandays ในการสํารวจและเก็บขอ้มลู
เบือ้งตน้
กจิกรรมหลกั ดําเนนิการออกแบบสามมติขิอง
ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก

14 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ดําเนนิการออกแบบสามมติขิอง
ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก

แบบสามมติิ

    ‐จํานวนการออกแบบสามมตขิองผลติภัณฑช์วีภาพ
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ดําเนนิการจําลองสภาวะการผลติ
ของผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืกดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์

14 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ดําเนนิการจําลองสภาวะการผลติ
ของผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืกดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์

แบบจําลอง
สภาวะการผลติ

    ‐จํานวนแบบจําลองสภาวะการผลติของ
ผลติภัณฑช์วีภาพทีค่ัดเลอืก
กจิกรรมหลกั ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิเทคนคิแก่
สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

42 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิเทคนคิแก่
สถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

Mandays 

    ‐จํานวน Mandays ในการใหค้ําปรกึษาแนะนํา
เชงิเทคนคิแกส่ถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

กจิกรรมหลกั ตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบ
คณุสมบัตขิองผลติภัณฑช์วีภาพทีไ่ดร้ับการพัฒนา
จากผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ อาท ิ
คณุสมบัตเิชงิกล เชงิความรอ้น และเชงิกายภาพ

840 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบ
คณุสมบัตขิองผลติภัณฑช์วีภาพทีไ่ดร้ับการพัฒนา
จากผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ อาท ิ
คณุสมบัตเิชงิกล เชงิความรอ้น และเชงิกายภาพ

รายการทดสอบ

    ‐จํานวนรายการตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบ
คณุสมบัตขิองผลติภัณฑช์วีภาพทีไ่ดร้ับการพัฒนา
จากผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ตดิตามและประเมนิผล เพือ่
ตรวจสอบประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ
ผลติ และดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ขปัญหา พรอ้ม
ทัง้วัดผลสําเร็จของโครงการ และระดับความพงึ
พอใจ

14 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและประเมนิผล เพือ่
ตรวจสอบประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ
ผลติ และดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ขปัญหา พรอ้ม
ทัง้วัดผลสําเร็จของโครงการ และระดับความพงึ
พอใจ

Mandays 

    ‐จํานวน Mandays ในการตดิตามและประเมนิผล

กจิกรรมหลกั พัฒนาหลักสตูรเกีย่วกับการสรา้ง
มลูคา่เพิม่จากวัตถดุบิและเทคโนโลยชีวีภาพ 
ตลอดจนทศิทางความตอ้งการตลาด พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค และรปูแบบธุรกจิยคุใหม ่ สําหรับใช ้
ถา่ยทอดความรู ้

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาหลักสตูรเกีย่วกับการสรา้ง
มลูคา่เพิม่จากวัตถดุบิและเทคโนโลยชีวีภาพ 
ตลอดจนทศิทางความตอ้งการตลาด พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค และรปูแบบธุรกจิยคุใหม ่ สําหรับใช ้
ถา่ยทอดความรู ้

หลกัสตูร

    ‐จํานวนหลักสตูรทีพ่ัฒนา
กจิกรรมหลกั จัดอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรที่
เกีย่วขอ้งกับการผลติในอตุสาหกรรมพลาสตกิ
ชวีภาพ หรอือตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งตลอดหว่งโซ่
อปุทาน หรอืผูท้ีส่นใจจะเขา้สูอ่ตุสาหกรรม
พลาสตกิชวีภาพ

60 ‐  0
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรที่
เกีย่วขอ้งกับการผลติในอตุสาหกรรมพลาสตกิ
ชวีภาพ หรอือตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งตลอดหว่งโซ่
อปุทาน หรอืผูท้ีส่นใจจะเขา้สูอ่ตุสาหกรรม
พลาสตกิชวีภาพ

คน

    ‐จํานวนบคุลากรทีไ่ดร้ับการอบรม
กจิกรรมหลกั จัดกจิกรรมประชาสัมพันธใ์หค้วามรู ้
ในพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ จํานวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 50

 คน (พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จํานวน 1 ครัง้ 
และพืน้ทีต่า่งจังหวัด จํานวน 1 ครัง้)

100 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย จัดกจิกรรมประชาสัมพันธใ์หค้วามรู ้
ในพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ จํานวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 50

 คน (พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จํานวน 1 ครัง้ 
และพืน้ทีต่า่งจังหวัด จํานวน 1 ครัง้)

คน

    ‐จํานวนคนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมประชาสัมพันธใ์ห ้
ความรูใ้นพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

13,020,000 7,812,000 7,812,000 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

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 ปัญหา‐อปุสรรค

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

16 ‐  update 

แผน/ผล 6 เดอืน

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

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร การแปรรปูวัตถดุบิ และการ
พัฒนาผลติภัณฑ ์ จากกัญชง

ผลติภณัฑ์ ขอ้เสนอแนะ

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

16 ‐  1 6.25

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

ผลติภณัฑ์

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

2 ‐  0

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 ‐  0
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูกัญ
ชง ไปสูภ่าคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในโซอ่ปุทานกัญชง 
ใหแ้กภ่าคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และผูส้นใจทั่วไป

คน

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

1 ‐  1 100

กจิกรรมยอ่ย การจัดทําแพลตฟอรม์ทีส่ามารถ
เชือ่มโยงการพัฒนาตลอดหว่งโซอ่ตุสาหกรรมกัญชง

แพลตฟอรม์

    ‐แพลตฟอรม์
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร โดยนํา
มาตรฐาน ผลติภาพและนวตักรรม เป็นเครือ่งมอืในการ
เพิม่ขดีความสามารถนักรบอตุสาหกรรมพันธุใ์หม ่ (Food
Warrior)

4,200,000 2,520,000 2,520,000 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

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 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั ทบทวนและปรับปรงุเครือ่งมอื
ประเมนิตนเอง

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและปรับปรงุเครือ่งมอื
ประเมนิตนเอง

ครัง้

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

32 25 26 104

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 20 20 100
    ‐จํานวนกจิการทีไ่ดร้ับคัดเลอืก กจิการ
กจิกรรมหลกั ทบทวนและพัฒนาหลักสตูรเพือ่
พัฒนานักรบอตุสาหกรรมอาหาร

5 5 1 20

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและพัฒนาหลักสตูรเพือ่
พัฒนานักรบอตุสาหกรรมอาหาร

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการทบทวนฯ
กจิกรรมหลกั พัฒนาผูป้ระกอบการตามระดับของ
ผูป้ระกอบการ

330 50 0

กจิกรรมยอ่ย การเขา้ใหค้ําปรกึษาเชงิลกึ Mandays 
    ‐จํานวน man‐day ทีเ่ขา้ใหค้ําปรกึษา
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมเชงิปฎบิัตกิารหลักสตูร
นักรบอตุสาหกรรมอาหาร

100 ‐  0

    ‐จํานวนคนทีเ่ขา้รับการอบรมฯ คน
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุแอปพลเิคชัน่เครอืขา่ย
นักรบอตุสาหกรรมอาหาร

1 ‐  0

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 3 3 100

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

4 2 2 100

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

2 1 1 100

    ‐จํานวนเรือ่งทีจ่ัดทํา VDO Clip เรือ่ง
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง

 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม 

และดจิทิลัในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารแปรรปูสูก่ารเป็น

โรงงานอัจฉรยิะดว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล

3,078,500 1,847,100 1,847,100 60 ผลการด าเนนิงาน (อธบิาย

รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ

โครงการ)
กจิกรรมหลกั จัดท าขอ้เสนอโครงการ และ

แผนก ากบัการด าเนนิงานโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดท าขอ้เสนอโครงการ และ

แผนก ากบัการด าเนนิงานโครงการ

เลม่

    -จ านวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนก ากบั

การด าเนนิงานโครงการ

ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสมัพันธเ์พือ่เผยแพร่

โครงการไปยังกลุม่เป้าหมาย

3 3 8 266.67

กจิกรรมยอ่ย ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่โครงการ

 เพือ่รับสมัครสถานประกอบการและผูส้นใจเขา้

ร่วมโครงการ

ครัง้

    -จ านวนครัง้ในการประชาสมัพันธ์ ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั ยกระดบัสถานประกอบการแปร

รูปอาหาร โดยการน าระบบ IoT Solution 

System มาประยกุตใ์ชเ้พือ่ไปสูค่วามเป็น

อตุสาหกรรม 4.0

10 10 35 350

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครสถานประกอบการ สถาน

ประกอบการ

ท ัง้ปี

แผน/ผล 3 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 3 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 3 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 3 เดอืน

    -จ านวนสถานประกอบการทีส่มัครเขา้ร่วม

โครงการ

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิความพรอ้มสถาน

ประกอบการ (1 Man-Day ตอ่สถานประกอบการ)

10 10 13 130

    -จ านวน Man-Day ทีเ่ขา้ประเมนิความพรอ้ม

สถานประกอบการ

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกสถานประกอบการ 9 9 10 111.11

    -จ านวนสถานประกอบการทีผ่า่นการคดัเลอืก สถาน

ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแผนการด าเนนิงาน ระบุ

สภาพปัญหา แนวทางการใหค้ าปรกึษาแนะน า

9 9 0

    -จ านวน Man-Day ทีเ่ขา้จัดท าแผนฯ สถาน

ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและจัดท าระบบ IoT 

จ านวน 3 Module ไดแ้ก ่ Quality control, 

Planning and Scheduling และ Warehouse 

Management

3 - 0

    -จ านวน Modules ของ IoT ทีไ่ดจั้ดท า โมดลู

กจิกรรมยอ่ย ใหค้ าแนะน าปรกึษาเชงิลกึ (8 

Man-Day ตอ่สถานประกอบการ)

72 9 0

    -จ านวน Man-Day เขา้ใหค้ าปรกึษาของสถาน

ประกอบการทีไ่ดรั้บการคดัเลอืก

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ด าเนนิการเชือ่มโยงระบบ IoT 

กบั กระบวนการผลติของสถานประกอบการ

9 - 0

    -จ านวนสถานประกอบการทีไ่ดรั้บการเชือ่มโยง

ระบบ IoT

สถาน

ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย ประชมุเพือ่ก าหนดแนวทางใน

การปรับปรุง

3 1 0

    -จ านวนครัง้การประชมุเพือ่ก าหนดแนวทางใน

การปรับปรุง

ครัง้
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 3 เดอืน
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี

แผน/ผล 3 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 9 - 0

    -จ านวนสถานประกอบการทีไ่ดรั้บการให ้

ค าปรกึษา

สถาน

ประกอบการ

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนาเพือ่สรา้งการรับรู ้ 1 - 0

    -จ านวนครัง้ในการจัดสมัมนาเพือ่สรา้งการรับรู ้ ครัง้

กจิกรรมหลกั ยกระดบัความสามารถของ

บคุลากรในอตุสาหกรรมอาหารใหม้คีวามรู ้

เกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทัิล และ Digital 

Transformation

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ประชมุคณะท างานเพือ่ทบทวน

 และปรับปรุงหลกัสตูรของผูเ้ขา้อบรม ระดบั

ผูบ้รหิาร และระดบัหัวหนา้งาน

หลักสตูร

    -จ านวนหลกัสตูรทีไ่ดท้บทวนและปรับปรุง

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคดัเลอืกผูเ้ขา้อบรม 70 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้รับสมัครและผา่นการคดัเลอืก คน

กจิกรรมยอ่ย อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิาร 20 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรผูบ้รหิาร คน

กจิกรรมยอ่ย อบรมหลกัสตูรหัวหนา้งาน 50 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรหัวหนา้งาน คน

กจิกรรมยอ่ย น าเสนอแนวทางในการปรับปรุง

สถานประกอบการ ใหก้บัผูเ้ขา้อบรม

2 - 0

    -จ านวนครัง้ในการน าเสนอแนวทางในการ

ปรับปรุงสถานประกอบการใหก้บัผูเ้ขา้อบรม

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามและประเมนิผลผูเ้ขา้อบรม 70 - 0

    -จ านวนผูเ้ขา้อบรมทีไ่ดรั้บการตดิตามและ

ประเมนิผล

คน

106



แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาตน้แบบวสัดเุชงิเทคนคิ เพือ่การรองรับ
อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (New S – Curve)

6,279,000 3,767,400 3,767,400 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิาย
รายละเอยีด ความกา้วหนา้ของ
โครงการ)

กจิกรรมหลกั 1. จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2. ประชาสัมพันธโ์ครงการ และรับ
สมัครผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ หรอื
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทางการแพทย์

2 2 3 150

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธโ์ครงการ และรับสมัคร
ผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ หรอื
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทางการแพทย์

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ประชาสัมพันธโ์ครงการ และรับสมัคร
ผูป้ระกอบการ

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั 3. ประเมนิและคัดเลอืกผูป้ระกอบการสิง่
ทอและเครือ่งนุ่งหม่ หรอืผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
ทางการแพทยท์ีม่ศีักยภาพ เพือ่เขา้รว่มโครงการ

7 7 9 128.57

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิและคัดเลอืกผูป้ระกอบการสิง่
ทอและเครือ่งนุ่งหม่ หรอืผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
ทางการแพทยท์ีม่ศีักยภาพ เพือ่เขา้รว่มโครงการ

กจิการ

    ‐จํานวนกจิการทีผ่า่นการประเมนิและคัดเลอืก
ผูป้ระกอบการ
กจิกรรมหลกั 4. พัฒนาผลติภัณฑท์างการแพทย ์
รว่มผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

7 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย 4.1 พัฒนาผลติภัณฑท์างการแพทย ์
รว่มผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์างการแพทย์
กจิกรรมยอ่ย 4.2 ใหค้ําปรกึษาแนะนําและถา่ยทอด
องคค์วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
(รายงานถงึผลติภัณฑแ์ละนวัตกรรมทีจ่ะพัฒนาสูเ่ชงิ
พาณชิย)์

7 7 0

    ‐จํานวน Manday การใหค้ําปรกึษาแนะนําและ
ถา่ยทอดองคค์วามรู ้

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 4.3 ใหค้ําปรกึษาพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ 28 8 0

    ‐จํานวน Manday การใหค้ําปรกึษาพัฒนาผลติภัณฑ์
ตน้แบบ

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย 4.4 ดําเนนิการออกแบบและพัฒนา
ผลติภัณฑต์น้แบบรว่มกับผูป้ระกอบการ

7 ‐  0

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการออกแบบและพัฒนา ผลติภณัฑ์

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

35 15 0
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

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

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการตดิตามงานและประเมนิความพงึ
พอใจ
กจิกรรมหลกั 6. วเิคราะหท์ดสอบผลติภัณฑต์าม
ขอ้กําหนดของมาตรฐานผลติภัณฑ ์ เพือ่พัฒนาตอ่
ยอดการผลติสูเ่ชงิพาณชิย์

7 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหท์ดสอบผลติภัณฑต์าม
ขอ้กําหนดของมาตรฐานผลติภัณฑ ์ เพือ่พัฒนาตอ่
ยอดการผลติสูเ่ชงิพาณชิย์

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการวเิคราะหท์ดสอบ
กจิกรรมหลกั 7. จัดสัมมนาเผยแพรส่รปุผลการดําเนนิ
โครงการจํานวนไมน่อ้ยกวา่ 100 คน

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเผยแพรส่รปุผลการดําเนนิ
โครงการจํานวนไมน่อ้ยกวา่ 100 คน

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการจัดสัมมนาเผยแพรส่รปุผล
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
 1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 
ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัศกัยภาพการผลติเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการ
แพทยเ์พือ่สง่เสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

4,257,700 2,554,620 2,554,620 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนนิงานโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับ
การดําเนนิงานโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนนิงานโครงการ

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

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย กําหนดวัสด ุ อปุกรณ์ และเครือ่งมอื
แพทยท์ีม่ศีักยภาพ

3 3 3 100

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกเพือ่นํามาพัฒนา ผลติภณัฑ์

กจิกรรมหลกั การทดสอบ/วเิคราะหว์ัสด ุ อปุกรณ์ และ
เครือ่งมอืแพทยท์ีน่ําเขา้จากตา่งประเทศ 3 ผลติภัณฑ์

3 3 0

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

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดท้ดสอบ
กจิกรรมยอ่ย ออกแบบกระบวนการผลติและจัดทํา
แบบจําลองทางคอมพวิเตอร์

3 3 0

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดท้ดสอบ ผลติภณัฑ์
กจิกรรมหลกั ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติ
วัสด ุ อปุกรณ์ และเครือ่งมอืแพทยเ์ป้าหมาย 3 
ผลติภัณฑ์

3 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติ
วัสด ุ อปุกรณ ์ และเครือ่งมอืแพทยเ์ป้าหมาย

ผลติภณัฑ์

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดท้ดลองและพัฒนา
กจิกรรมหลกั ทดสอบคณุสมบัตขิองวัสด ุ อปุกรณ์ และ
เครือ่งมอืแพทยท์ีพ่ัฒนาขึน้เปรยีบเทยีบกับผลติภัณฑท์ี่
นําเขา้

3 ‐  0

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
โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุประสทิธภิาพและผลติภาพการ
ผลติของผูป้ระกอบการ 6 สถานประกอบการ (สถาน
ประกอบการละ 1 ผลติภัณฑ)์

6 ‐  0

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 ‐  0

    ‐จํานวนผลติภัณฑท์ีไ่ดท้ดสอบ ผลติภณัฑ์
กจิกรรมหลกั สัมมนา และถา่ยทอดเทคโนโลยี 30 ‐  0
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ และรับสมัครผูเ้ขา้รว่ม
สัมมนา

คน

    ‐จํานวนผูเ้ขา้สมัครเขา้รว่มสัมมนา
กจิกรรมยอ่ย สัมมนาและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 30 ‐  0
    ‐จํานวนผูเ้ขา้รว่มสัมมนา คน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การสง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมใหเ้ป็นมติรกบัสงัคมและส ิง่แวดลอ้ม
 3. บรหิารจดัการกากอตุสาหกรรมครบวงจร โดยเนน้การใชป้ระโยชนจ์ากกากอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาตน้แบบระบบ Smart Electronics ในการ
บรหิารจัดการขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละพัฒนาตน้แบบ
เทคโนโลยกีารจัดการขยะรไีซเคลิตามนโยบาย
เศรษฐกจิหมนเวยีน

4,934,300 1,480,290 1,480,290 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั 1 กําหนดแนวคดิในการศกึษาและ
จัดทําแผนการดําเนนิงานโครงการ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย กําหนดแนวคดิในการศกึษาและ
จัดทําแผนการดําเนนิงานโครงการ

ครัง้

    ‐กําหนดแนวคดิในการศกึษาและจัดทําแผนการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั 2 ศกึษาและทบทวนวรรณกรรม
เกีย่วกับรปูแบบและแนวทางการบรกิารจัดการซาก
ขยะเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศ
ตา่ง ๆ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและทบทวนวรรณกรรม
เกีย่วกับรปูแบบและแนวทางการบรกิารจัดการซาก
ขยะเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศ
ตา่ง ๆ

ฐานขอ้มลู

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

    ‐ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับรปูแบบ
และแนวทางการบรกิารจัดการซากขยะ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องประเทศ
ตา่ง ๆ

ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมหลกั 3 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเพือ่
ประชาสัมพันธแ์ละชีแ้จงแนวทางการดําเนนิ
โครงการ

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเพือ่
ประชาสัมพันธแ์ละชีแ้จงแนวทางการดําเนนิ
โครงการ

ครัง้

    ‐จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเพือ่ประชาสัมพันธ์
และชีแ้จงแนวทางการดําเนนิโครงการ

กจิกรรมหลกั 4 สํารวจรวบรวมขอ้มลูและ
ความเห็นทีเ่กีย่วขอ้ง

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย 4.1 สํารวจรวบรวมแนวทางการ
บรหิารจัดการขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละปัญหาทีเ่ป็น
อปุสรรคจากผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่มาเป็นขอ้มลูในการ
พัฒนาระบบ Smart electronics ตน้แบบสําหรับ
การจัดการขยะอเิล็กทรอนกิส์

ฐานขอ้มลู

    ‐สํารวจรวบรวมแนวทางการบรหิารจัดการขยะ
อเิล็กทรอนกิสแ์ละปัญหาทีเ่ป็นอปุสรรคจากผูม้สีว่น
ไดเ้สยีเพือ่มาเป็นขอ้มลูในการพัฒนาระบบ Smart
 electronics ตน้แบบสําหรับการจัดการขยะ
อเิล็กทรอนกิส์
กจิกรรมยอ่ย 4.2 จัดประชมุ Focus Group เพือ่
ระดมความเห็นการพัฒนาระบบตน้แบบ Smart 
electronics โดยมกีารวเิคราะหแ์ละสรปุผลในแตล่ะ
ครัง้

1 ‐  0
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

    ‐จัดประชมุ Focus Group เพือ่ระดมความเห็น
การพัฒนาระบบตน้แบบ Smart electronics โดยมี
การวเิคราะหแ์ละสรปุผลในแตล่ะครัง้

ครัง้

กจิกรรมหลกั 5 ออกแบบและพัฒนาตน้แบบ
เทคโนโลย ี Smart Electronics ภายใตร้ะบบการ
บรหิารจัดการขยะอเิล็กทรอนกิส ์ โดยพัฒนา
ตน้แบบระบบยอ่ย อยา่งนอ้ย 4 ระบบ เพือ่
รองรับกลไกการบรหิารจัดการซากอยา่งครบวงจร

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย ออกแบบและพัฒนาตน้แบบ
เทคโนโลย ี Smart Electronics ภายใตร้ะบบการ
บรหิารจัดการขยะอเิล็กทรอนกิส ์ โดยพัฒนา
ตน้แบบระบบยอ่ย อยา่งนอ้ย 4 ระบบ เพือ่
รองรับกลไกการบรหิารจัดการซากอยา่งครบวงจร

ระบบ

    ‐ออกแบบและพัฒนาตน้แบบเทคโนโลย ี Smart
 Electronics ภายใตร้ะบบการบรหิารจัดการขยะ
อเิล็กทรอนกิส ์ โดยพัฒนาตน้แบบระบบยอ่ย 
อยา่งนอ้ย 4 ระบบ เพือ่รองรับกลไกการบรหิาร
จัดการซากอยา่งครบวงจร

กจิกรรมยอ่ย 5.1 ดําเนนิการออกแบบระบบ 
(System Design) ทัง้สว่นทีเ่ป็น Hardware และ 
Software

1 ‐  update 

    ‐ดําเนนิการออกแบบระบบ (System Design) ทัง้
สว่นทีเ่ป็น Hardware และ Software

ระบบ
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย 5.2 พัฒนาตน้แบบระบบ (System 
Development) ภายใตผู้ม้สีว่นไดเ้สยีและเป็นกลไก
ในการขับเคลือ่นการกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิสท์ี่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ระบบตอ้งรองรับขอ้มลูสําคัญที่
เกีย่วขอ้งตัง้แตก่ารทิง้ผลติภัณฑจ์นถงึโรงถอด
แยก ตามกลไกทีก่ําหนด โดยอยา่งนอ้ยผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทีโ่ครงการตอ้งมรีะบบรองรับ

1 ‐  update 

    ‐พัฒนาตน้แบบระบบ (System Development) 
ภายใตผู้ม้สีว่นไดเ้สยีและเป็นกลไกในการ
ขับเคลือ่นการกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง

 ซึง่ระบบตอ้งรองรับขอ้มลูสําคัญทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้แตก่ารทิง้ผลติภัณฑจ์นถงึโรงถอดแยก ตาม
กลไกทีก่ําหนด โดยอยา่งนอ้ยผูม้สีว่นไดเ้สยีที่
โครงการตอ้งมรีะบบรองรับซึง่จะประกอบดว้ย ‐ 
ศนูยร์วบรวมซาก ‐ ผูข้นสง่ซากอเิล็กทรอนกิส ์ ‐ 
โรงถอดแยก ‐ องคก์รบรหิารจัดการกลาง

ระบบ

กจิกรรมยอ่ย 5.3 ตดิตัง้และทดสอบระบบ ทัง้
สว่นทีเ่ป็น Hardware และ Software

1 ‐  update 

    ‐ตดิตัง้และทดสอบระบบ ทัง้สว่นทีเ่ป็น 
Hardware และ Software

ระบบ

กจิกรรมยอ่ย 5.4 จัดเก็บ รวบรวมและวเิคราะห์
ขอ้มลู และรายงานผลการดําเนนิการ

1 ‐  update 

    ‐จัดเก็บ รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และ
รายงานผลการดําเนนิการ

ฐานขอ้มลู

กจิกรรมหลกั 6 อบรมเชงิปฏบิัตกิารใหแ้ก ่
บคุลากร นักออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑห์รอื
นักพัฒนาระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

1 ‐  update 
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย อบรมเชงิปฏบิัตกิารใหแ้ก ่
บคุลากร นักออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑห์รอื
นักพัฒนาระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

ครัง้

    ‐อบรมเชงิปฏบิัตกิารใหแ้ก ่ บคุลากร นัก
ออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑห์รอืนักพัฒนาระบบ
อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ
กจิกรรมหลกั 7 จัดสัมมนาปิดโครงการเพือ่
แสดงผลการดําเนนิโครงการ

1 ‐  update 

กจิกรรมยอ่ย จัดสัมมนาปิดโครงการเพือ่
แสดงผลการดําเนนิโครงการ

ครัง้

    ‐จัดสัมมนาปิดโครงการเพือ่แสดงผลการดําเนนิ
โครงการ
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ :
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขาอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

3,875,500 2,325,300 2,325,300 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับ
การดําเนนิโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับ
การดําเนนิโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนนิโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั หาความตอ้งการในการฝึกอบรม 3 3 3 100
กจิกรรมยอ่ย หาความตอ้งการในการฝึกอบรม
นักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู 1 ครัง้ /แรงงานใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและที่
เกีย่วเนือ่ง 1 ครัง้ / วทิยากร 4.0 1 ครัง้

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการหาความตอ้งการฯ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั ออกแบบหลักสตูร 3 3 3 100
กจิกรรมยอ่ย ออกแบบหลักสตูรฝึกอบรมนักพัฒนา
เทคโนโลยชีัน้สงู 1 ครัง้ / แรงงานในอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง 1 
ครัง้ /วทิยากร 4.0 1 ครัง้

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการออกแบบฯ

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั จัดทําแผนการอบรม 3 3 3 100
กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนการอบรมนักพัฒนา
เทคโนโลยชีัน้สงู 1 ครัง้ / แรงงานในอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง 1 
ครัง้ / วทิยากร 4.0 1 ครัง้

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการจัดทําแผนอบรมฯ
กจิกรรมหลกั การรับสมัครและคัดเลอืก 50 ‐  0
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้ฝึกอบรม
นักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู

คน

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้ฝึกอบรม
พัฒนาแรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

 อัจฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง

600 ‐  0

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ คน
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้ฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิัตกิารในระดับวทิยากร 4.0

50 ‐  0

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ คน
กจิกรรมหลกั จัดฝึกอบรม 50 ‐  0
กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู คน

    ‐จํานวนคนในการจัดฝึกอบรมฯ
กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมพัฒนาแรงงานใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและที่
เกีย่วเนือ่ง

600 ‐  0

    ‐จํานวนคนในการจัดฝึกอบรมฯ คน
กจิกรรมยอ่ย จัดฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารในระดับ
วทิยากร 4.0

50 ‐  0

    ‐จํานวนคนในการจัดฝึกอบรมฯ คน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั ศกึษาดงูาน 2 ‐  0
กจิกรรมยอ่ย ศกึษาดงูานสถานประกอบการทีมุ่ง่เนน้
ระบบอัตโนมัต/ิเทคโนโลย ี ในกระบวนการผลติ หรอืที่
เกีย่วเนือ่งกับอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ 
(กจิกรรมฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงู)

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการดงูานฯ
กจิกรรมหลกั ประเมนิผล 2 ‐  0
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรมนักพัฒนา
เทคโนโลยชีัน้สงู

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรมพัฒนาแรงงาน
ในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและที่
เกีย่วเนือ่ง

15 ‐  0

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารใน
ระดับวทิยากร 4.0

2 ‐  0

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ ครัง้
กจิกรรมหลกั ตดิตามผล 2 ‐  0
กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการฝึกอบรมนักพัฒนา
เทคโนโลยชีัน้สงู

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการตดิตามผลฯ
กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการฝึกอบรมพัฒนาแรงงาน
ในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ อัจฉรยิะและที่
เกีย่วเนือ่ง

15 ‐  0

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผลการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารใน
ระดับวทิยากร 4.0

2 ‐  0

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิผลฯ ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมกระบวนการผลติอจัฉรยิะสาขาอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

3,648,400 2,189,040 2,189,040 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด

 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผน
กํากับการดําเนนิโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการและแผน
กํากับการดําเนนิโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการและแผนกํากับการ
ดําเนนิโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธ ์ เพือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

2 2 11 550

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ เพือ่รับสมัครสถาน
ประกอบการเขา้รว่มโครงการ

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธ์ ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 1 พัฒนาบคุคลากรดา้น
การออกแบบประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี นวัตกรรม 
มาตรฐานกระบวนการผลติและผลติภัณฑท์ีอ่ัจฉรยิะ
ในอตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

80 20 58 290

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกบคุลากรเขา้
รว่มอบรม

คน

    ‐จํานวนคนในการรับสมัครฯ
กจิกรรมยอ่ย จัดประชมุคณะกรรมการเพือ่
คัดเลอืก ออกแบบและจัดทําหลักสตูรทีเ่หมาะสม
กับบคุลากรทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม

1 1 1 100

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

80 20 53 265

    ‐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 20 0

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิการออกแบบและเชือ่มโยง
ระบบใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ (Pre‐Audit) จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 1 
Man‐day/กจิการ

10 ‐  0

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
กจิกรรมหลกั กจิกรรมที ่ 3 สง่เสรมิพัฒนา
มาตรฐานการผลติหรอืผลติภัณฑใ์นอตุสาหกรรม
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

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 10 0

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
กจิกรรมยอ่ย ทดลองตรวจประเมนิและ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับ
ขอ้กําหนดของมาตรฐาน (Pre‐Audit) จํานวนไมน่อ้ย
กวา่ 1 Man‐day/กจิการ

10 ‐  0

    ‐จํานวน man‐day ตอ่กจิการ Mandays 
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ :
แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 
ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการปรับระบบการดําเนนิงานป้ายขอ้มลูยานยนต ์ ตาม
มาตรฐานสากล (Eco Sticker)

2,380,000 0 0 0 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําแผนการดําเนนิงานโครงการ 1 ‐  0 โครงการปรับระบบการดําเนนิงานป้าย
กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนการดําเนนิงานโครงการ รายงาน ขอ้มลูยานยนตต์ามมาตรฐานสากล
    ‐แผนการดําเนนิงานโครงการ (Eco Sticker) ไดม้กีารลงนามในสญัญา
กจิกรรมหลกั ศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการและ
นําเสนอเอกสารสรปุความตอ้งการของระบบ และ
เอกสารการออกแบบระบบ

1 ‐  0 ในวนัที ่ 12 มนีาคม 2564 โดยจะเริม่
ดําเนนิงานในระหวา่งวนัที ่ 13 มนีาคม 2564
 ‐ 12 ธันวาคม 2564 สาํหรับงวดที ่ 1

กจิกรรมยอ่ย ศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการและ
นําเสนอเอกสารสรปุความตอ้งการของระบบ และ
เอกสารการออกแบบระบบ

รายงาน จะสง่ภายในวนัที ่ 12 เมษายน 2564

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

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบเว็บไซตใ์ห ้
สามารถแสดงผลไดผ้า่น Web Browser จากอปุกรณ์
เครือ่งคอมพวิเตอร,์ Tablet และมอืถอื

ระบบ ขอ้เสนอแนะ

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบตลอดโครงการ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 3 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ ธนัวาคม 2563 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 3 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบ Eco Sticker 
จํานวน 3 ระบบ ประกอบดว้ย รถยนต ์
รถจักรยานยนต ์ และยางรถยนต์

3 ‐  0

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

1 ‐  0

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบตลอดโครงการ ระบบ
กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบ Eco Sticker 
สําหรับบรกิารขอ้มลูประชาชน

1 ‐  0

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

1 ‐  0

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

1 ‐  0

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
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 3 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 3 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ปรับปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Eco Sticker ใหม้คีวามสามารถรับรองการทํางานของ
เจา้หนา้ที ่ และสามารถประมวลผลขอ้มลู วเิคราะห ์
ไดท้กุระดับ

ระบบ

    ‐ปรับปรงุระบบ
กจิกรรมหลกั พัฒนาและปรับปรงุระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอ้มลู สําหรับผูใ้ชง้าน

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย พัฒนาและปรับปรงุระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอ้มลู สําหรับผูใ้ชง้าน

ระบบ

    ‐พัฒนาและปรับปรงุระบบ
กจิกรรมหลกั ทดสอบและปรับปรงุระบบ Web 
Application

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบและปรับปรงุระบบ Web 
Application

ครัง้

    ‐ทดสอบและปรับปรงุระบบ
กจิกรรมหลกั หารอืและปรับปรงุระบบ Eco Sticker 
รว่มกับสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

6 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย หารอืและปรับปรงุระบบ Eco Sticker 
รว่มกับสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

ครัง้

    ‐หารอืและปรับปรงุทกุเดอืน
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

2,495,800 748,740 748,740 30 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด

 ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาทบทวนทศิทาง และ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์
อตัโนมัตขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ เพือ่กําหนดทศิ
ทางการยกระดบัการพัฒนาไปสูอ่ตุสาหกรรม
ยานยนตอ์ตัโนมัตทิีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย

1

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนวรรณกรรม ครัง้ ปัญหา‐อปุสรรค
    ‐ทบทวนวรรณกรรม
กจิกรรมหลกั สํารวจศกัยภาพ ความ
ตอ้งการ และระดมความคดิเห็นของ
ผูป้ระกอบการ ในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ชิน้สว่นยานยนต ์ อตุสาหกรรมชิน้สว่น
อเิล็กทรอนกิส ์ และอตุสาหกรรมอืน่ที่
เกีย่วขอ้งเพือ่วเิคราะหผ์ลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ
ในอตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัติ

1000 ‐  0

เมือ่วนัที ่ 8 มนีาคม 2564 ทีป่รกึษา
จัดสง่รายงานการศกึษาขัน้ตน้ และได ้
ประชมุตรวจรับเมือ่วนัที ่ 11 มนีาคม 
2564 และดําเนนิการเบกิจา่ยงวดที ่ 1 
เรยีบรอ้ยแลว้

1 1 100

แผน/ผล 6 เดอืน

โครงการจัดทําแนวทางพัฒนาอตุสาหกรรมยาน
ยนตไ์ทยสูอ่ตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัต ิ
(Autonomous Vehicle: AV)

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย การสํารวจโดยแบบสอบถาม
 ประชมุระดมสมองเชงิปฏบิตักิาร

ราย ขอ้เสนอแนะ

    ‐จํานวนแบบสอบถาม
กจิกรรมหลกั พัฒนาและสรา้งเครอืขา่ย
อตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัต ิ และ
อตุสาหกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ

1

กจิกรรมยอ่ย สรา้งเครอืขา่ยอตุสาหกรรม
ยานยนตอ์ตัโนมัติ

ฐานขอ้มลู

    ‐จํานวนเครอืขา่ย
กจิกรรมหลกั คดัเลอืกผลติภณัฑศ์กัยภาพ
อยา่งนอ้ย 5 ผลติภณัฑ ์ จากนัน้ดําเนนิการ
คดัเลอืกผูป้ระกอบการไมน่อ้ยกวา่ 1 ราย 
ในผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ เพือ่เป็นตน้แบบ 
(Success Case) และวนิจิฉัยเชงิลกึ
ผูป้ระกอบการ เพือ่เป็นตน้แบบในพัฒนา
ผูป้ระกอบการไปสูย่านยนตอ์ตัโนมัติ

5

กจิกรรมยอ่ย คดัเลอืกเลอืกผลติภณัฑย์อ่ย ผลติภัณฑ์

    ‐จํานวนผลติภณัฑ์
กจิกรรมหลกั จัดทําแนวทาง ยทุธศาสตร์
การยกระดบัอตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสู่
อตุสาหกรรม ยานยนตอ์ตัโนมัต ิ เพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางกําหนดนโยบายและขบัเคลือ่น
แผนงานไปสูก่ารปฏบิตั ิ

1 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย จัดทํากรอบนโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์
อตัโนมัต ิ (AV)

แผน

‐  0

‐  0
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ผลการดาํเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

    ‐จํานวนนโยบายและแผนยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาอตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัต ิ (AV)

กจิกรรมหลกั จัดสมัมนาเผยแพรผ่ล
การศกึษา ยทุธศาสตรก์ารยกระดบั
อตุสาหกรรมยานยนตไ์ปสูอ่ตุสาหกรรมยาน
ยนตอ์ตัโนมัต ิ เพือ่เป็นแนวทางใหก้บั
ผูป้ระกอบการนําไปสูก่ารปรับเปลีย่นหรอืตอ่
ยอดเขา้สูอ่ตุสาหกรรมยานยนตอ์ตัโนมัติ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดสมัมนานเสนอผลงาน ครัง้
    ‐จํานวนครัง้ในการจัดสมัมนาเสนอผลงาน

‐  0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น
เพือ่รองรับการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า

3,369,100 2,021,460 2,021,460 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

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

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

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 ‐  0

    ‐จํานวนหลักสตูรใหม่ หลกัสตูร
กจิกรรมหลกั 5. ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัคร 5 5 9 180
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์พือ่รับสมัคร ครัง้
    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธ์
กจิกรรมหลกั 6. คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม 340 340 209 61.47
กจิกรรมยอ่ย คัดเลอืกผูเ้ขา้รว่มการอบรม คน
    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 7. จัดอบรมหลักสตูรยานยนตไ์ฟฟ้าและ
พลศาสตรย์านยนตไ์ฟฟ้า (อบรบ 3 วัน) และ
ประเมนิผลทักษะ/ความพงึพอใจ

40 ‐  0

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

คน

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

40 ‐  0
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรมหลักสตูรระบบขับเคลือ่น
สําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (อบรบ 3 วัน) และประเมนิผล
ทักษะ/ความพงึพอใจ

คน

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

60 ‐  0

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

คน

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

40 ‐  0

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

คน

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

40 ‐  0

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
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั 12. จัดอบรมหลักสตูรทีจ่ัดทําขึน้ใหม ่
หลักสตูร 1 (อบรม 3 วัน) และประเมนิผลทักษะ/
ความพงึพอใจ

60 ‐  0

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

คน

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

60 ‐  0

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

คน

    ‐จํานวนคนเขา้รว่มอบรม
กจิกรรมหลกั 14. การตดิตามผล Productivity 17 ‐  0
กจิกรรมยอ่ย การตดิตามผล Productivity รุน่
    ‐จํานวนรุน่ในการตดิตามผล Productivity
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ :
แผนงานงบประมาณจดัสรร :
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบการใน
อตุสาหกรรมยานยนตส์ูอ่ตุสาหกรรมอากาศยาน

3,337,200 2,002,320 2,002,320 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

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 ‐  2 40

    ‐จํานวนการประชมุคณะกรรมการวชิาการ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย จัดทําหลักสตูรใหม่ 2 ‐  0
    ‐จํานวนหลักสตูรใหม่ หลกัสตูร

แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนหลักสตูรเดมิ เพือ่นํามา
ประยกุตใ์ชก้ับอตุสาหกรรมอากาศยาน

2 2 2 100

    ‐จํานวนหลักสตูรเดมิทีท่บทวน หลกัสตูร
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ และรับสมัครผูเ้ขา้
อบรม

4 ‐  0

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครผูเ้ขา้
อบรม

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย จัดอบรม ประเมนิผลการอบรม และ
ประเมนิความพงึพอใจ

80 ‐  0

    ‐จํานวนคนทีเ่ขา้รว่มฝึกอบรม คน
กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล Productivity 4 ‐  0
    ‐จํานวนรุน่ในการตดิตามผล Productivity รุน่
กจิกรรมหลกั การใหค้ําปรกึษาแนะนํา 1 1 9 900
กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ ์ และรับสมัครสถาน
ประกอบการ

ครัง้

    ‐จํานวนครัง้ในการประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครสถาน
ประกอบการ
กจิกรรมยอ่ย ประเมนิศักยภาพ 10 โรงงาน 20 20 16 80
    ‐จํานวน Mandays ทีป่ระเมนิศักยภาพ 10 โรงงาน Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ประชมุคัดเลอืกสถานประกอบการเพือ่
เขา้กจิกรรมใหค้ําปรกึษาแนะนํา 8 โรงงาน

1 1 0

    ‐จํานวนครัง้ในการคัดเลอืกสถานประกอบการ ครัง้
กจิกรรมยอ่ย ใหค้ําปรกึษาแนะนํา 8 โรงงาน 80 ‐  0
    ‐จํานวน Mandays ในการใหค้ําปรกึษาแนะนํา 8 
โรงงาน

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล/เขา้ตรวจประเมนิผลการ
ดําเนนิการ

8 ‐  0

    ‐จํานวนครัง้ในการตดิตามผล ครัง้
กจิกรรมยอ่ย สรปุผลใหค้ําปรกึษาและขอ้เสนอแนะ 1 ‐  0
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

    ‐จํานวนครัง้ในการสรปุผลใหค้ําปรกึษาและ
ขอ้เสนอแนะ

ครัง้

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิความพงึพอใจตอ่การให ้
คําปรกึษา

1 ‐  0

    ‐จํานวนครัง้ในการประเมนิความพงึพอใจตอ่การให ้
คําปรกึษา

ครัง้
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปิี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร :

ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานภายใตแ้ผนงาน

บรูณาการ พัฒนาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

4,890,000 0 0 0 ผลการด าเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ศกึษาทบทวนแผนงานบรูณาการพัฒนา

อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคตของประเทศไทย

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท า/ทบทวนตัวชีว้ดัในระดับตา่ง ๆ 
เพือ่น าไปใชใ้นการประเมนิผลความส าเร็จของแผนงาน/

โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

แผน

    -รายงานทบทวนตัวชีว้ดั ปัญหา-อปุสรรค

กจิกรรมหลกั พัฒนา/ปรับปรงุระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Database & Web Application)

1

กจิกรรมยอ่ย พัฒนา/ปรับปรงุระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Database & Web Application) เพือ่ใชเ้ป็น

เครือ่งมอืในการตดิตามประเมนิผล เรง่รัดผลการ

ปฏบิัตงิาน และผลการเบกิจา่ยงบประมาณ รวมถงึการ

รายงานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด าเนนิ

โครงการ

ระบบ

    -ระบบ/ฐานขอ้มลูสารสนเทศในการก ากับตดิตาม 
รายงานผล และประเมนิผล

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน

โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

- 0

- 0

137



ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ด าเนนิการก ากับ ตดิตาม รายงานผล

การด าเนนิงาน/โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

3

กจิกรรมยอ่ย ก ากับ ตดิตาม รายงานผลการ

ด าเนนิงาน/โครงการภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ ตลอดจน

ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ

รายงาน

    -รายงานตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี พ.ศ.2564 รายไตรมาส

กจิกรรมหลกั ประเมนิผลส าเร็จและผลกระทบตอ่ระบบ

เศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิงานโครงการภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี 2564 ในมติติา่ง ๆ

1

กจิกรรมยอ่ย ประเมนิผลส าเร็จและผลกระทบตอ่ระบบ

เศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิงานโครงการภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี 2564 ในมติติา่ง ๆ ทัง้ราย

โครงการ รายอตุสาหกรรม และภาพรวมของแผนงาน

บรูณาการฯ

รายงาน

    -รายงานการประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิงานภายใต ้

แผนงานบรูณาการฯ ปี พ.ศ.2564 รายปี

กจิกรรมหลกั จัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพ

เชือ่มโยงแผนงานบรูณาการฯ

1

กจิกรรมยอ่ย จัดท ากรอบแนวทางและแผนภาพ

เชือ่มโยงแผนงานบรูณาการฯ ในชว่งปี พ.ศ. 2567-2568

แผน

    -กรอบแนวทางและแผนภาพเชือ่มโยงแผนงานบรูณา

การฯ ในปี 2567-2568

กจิกรรมยอ่ย จัดท าแนวทาง (Guideline) และระเบยีบ

วธิกีาร (Procedure) ในการด าเนนิโครงการ และการ

ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิโครงการตามแผนปฏบิัต ิ

การภายใตแ้ผนงานบรูณาการฯ

1 - 0

- 0

- 0

- 0
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ผลการด าเนนิงาน/

ปญัหา-อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

    -แนวทาง (Guideline) และระเบยีบวธิกีาร (Procedure)

 ในการด าเนนิโครงการ และการตดิตามและประเมนิผล

รายงาน

กจิกรรมหลกั การประชมุ และสัมมนาผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 50

กจิกรรมยอ่ย สัมมนาชีแ้จงโครงการ คน

    -ผูเ้ขา้รว่มสัมมนาชีแ้จงโครงการ

กจิกรรมยอ่ย ประชมุชีแ้จงระบบตดิตามประเมนิผล 40

    -ผูเ้ขา้รว่มประชมุชีแ้จงระบบตดิตามประเมนิผล คน

กจิกรรมยอ่ย สัมมนาเผยแพรโ่ครงการ 50

    -ผูเ้ขา้รว่มสัมมนาเผยแพรโ่ครงการ คน

- 0

- 0

- 0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ยทุธศาสตร ์อก. :

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

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

3,000,000 0 0 0 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาขัน้ตน้ (Inception
 Report)

10

กจิกรรมยอ่ย กําหนดแนวคดิในการศกึษาและ
แผนการดําเนนิงานโครงการ และทบทวนวรรณกรรม
ปรทิัศนแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ชดุ

    ‐รายงานการศกึษา ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่ 1 
(Progress Report I)

10

กจิกรรมยอ่ย 1. ทบทวนวรรณกรรมปรทิัศนแ์ละ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ชดุ

    ‐รายงานการศกึษา ขอ้เสนอแนะ
กจิกรรมยอ่ย 2. ศกึษาแนวทางในการจัดทําภาพ
อนาคตภาคอตุสาหกรรมของประเทศทีม่ี
ความกา้วหนา้ในเอเชยีอยา่งนอ้ย 1 ประเทศ และ
ประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้นอกกลุม่เอเชยีอยา่งนอ้ย 1

 ประเทศ

2

    ‐จํานวนประเทศทีศ่กึษา ประเทศ

‐  0

แผน/ผล 6 เดอืน

‐  0

‐  0

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

ท ัง้ปี

กจิกรรมหลกั รายงานความกา้วหนา้ ครัง้ที ่ 2 
(Progress Report II)

10

กจิกรรมยอ่ย 1. จัดทําแผนภาพอนาคตอตุสาหกรรม
เป้าหมายจํานวน 2 อตุสาหกรรม

ชดุ

    ‐รายงานการศกึษา
กจิกรรมยอ่ย 2. สัมภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญ
เพือ่จัดทําแผนภาพอนาคตสําหรับอตุสาหกรรม
เป้าหมาย 2 อตุสาหกรรม

30

    ‐จํานวนผูเ้ชีย่วชาญ คน
กจิกรรมยอ่ย 3. การจัดทําภาพจําลองอนาคตของ 2

 อตุสาหกรรมเป้าหมาย
2

    ‐ภาพอนาคต ขอ้มลู
กจิกรรมหลกั รายงานการศกึษาฉบับสมบรูณ์และ
บทสรปุสําหรับผูบ้รหิาร (Final Report)

20

กจิกรรมยอ่ย 1. ประมวลผล สรปุผล จัดทํา
แผนภาพอนาคตในแตล่ะอตุสาหกรรม

ชดุ

    ‐รายงานการศกึษา
กจิกรรมยอ่ย 2. จัดทําแนวนโยบาย/แผนการ
ดําเนนิการของ 2 อตุสาหกรรมเป้าหมาย

2

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

15

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รว่ม คน
กจิกรรมยอ่ย 4. สัมมนาเผยแพรผ่ลการศกึษาและรับ
ฟังขอ้คดิเห็นจํานวน 1 ครัง้

80

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รว่ม คน

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0

‐  0
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แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีิ : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาสมรรถนะองคก์รเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ
 2.ปรบัปรงุกระบวนการปฎบิตังิานท จดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสม พฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

พัฒนาระบบการจัดการฐานขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ยกระดบั
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม

6,294,900 0 0 0 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบการนําเขา้ขอ้มลูจาก
การแจง้ขอ้มลูของผูป้ระกอบการตามแบบฟอรม์ 
Single Form ทัง้แบบรายเดอืนและรายปี ใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้

2564 1 0

กจิกรรมยอ่ย ระบบนําเขา้ขอ้มลูรายเดอืน งาน
    ‐ระบบนําเขา้ขอ้มลูรายเดอืน ปัญหา‐อปุสรรค
กจิกรรมยอ่ย ระบบนําเขา้ขอ้มลูรายปี 2564 1 0
    ‐ระบบนําเขา้ขอ้มลูรายปี งาน
กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบการเชือ่มโยงขอ้มลู
เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหด์ัชนอีตุสาหกรรมและตัวชีว้ัด
ทางเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมหรอืระบบงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

2564 ‐  0 ขอ้เสนอแนะ

กจิกรรมยอ่ย เชือ่มโยงขอ้มลูจาก i‐industry ระบบ
    ‐การเชือ่มโยงขอ้มลู

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมหลกั ปรับปรงุระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบการนําเขา้ขอ้มลูจากการแจง้
ขอ้มลูของผูป้ระกอบการตามแบบฟอรม์ Single Form

2564 ‐  0

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

2564 ‐  0

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

2564 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย รายงานสําหรับสํานักงาน
อตุสาหกรรมจังหวัด

ระบบ

    ‐ระบบรายงานสําหรับผูใ้ชง้านในระดับตา่ง ๆ
2564 ‐  0
ระบบ

กจิกรรมหลกั ทดสอบการทํางานและปรับปรงุ
ระบบตา่ง ๆ เพือ่ใหร้ะบบสามารถทํางานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

2564 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการทํางานของระบบนําเขา้
ขอ้มลู

งาน

    ‐ระบบรายงาน Digital Report
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ
กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการทํางานการเชือ่มโยง
ขอ้มลู

2564 ‐  0

    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ งาน
กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการทํางานของระบบรักษา
ความปลอดภัย

2564 ‐  0

    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ งาน
กจิกรรมยอ่ย ทดสอบการทํางานระบบ Chatbot 2564 ‐  0

    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ งาน
กจิกรรมยอ่ย ทดสอบระบบรายงาน 2564 ‐  0
    ‐ความสมบรูณ์ในการใชง้านระบบ งาน
กจิกรรมหลกั พัฒนาเจา้หนา้ทีส่ํานักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมหรอืหน่วยงานภายในกระทรวง
อตุสาหกรรมใหม้คีวามรูท้ักษะดา้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูทีเ่หมาะสมสําหรับระบบ Big Data

2564 ‐  0

กจิกรรมยอ่ย อบรมเจา้หนา้ที ่ สศอ. ระดับผูด้แูล
ระบบ

ครัง้

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

2564 ‐  0

    ‐การอบรมเจา้หนา้ที ่ สศอ. หรอืหน่วนงานภายใน
 อก.

ครัง้

กจิกรรมหลกั จัดกจิกรรมหรอืจัดทําสือ่
ประชาสัมพันธเ์พือ่เผยแพรป่ระชาสัมพันธร์ะบบงานที่
พัฒนาและปรับปรงุขึน้ใหเ้ป็นทีรู่จ้ักสําหรับ
กลุม่เป้าหมาย

2564 ‐  0

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

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตและเข็มแข็ง
1. สง่เสรมิงานวจิยั การตอ่ยอดงานวจิยัและพฒันา การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และดจิทิลั 
ในการพมันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

โครงการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามเป็นโรงงาน
อจัฉรยิะ เพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติ ตามแนวทาง
อตสาหกรรม 4.0

5,391,100 3,234,660 3,234,660 60 ผลการดําเนนิงาน (อธบิายรายละเอยีด 
ความกา้วหนา้ของโครงการ)

กจิกรรมหลกั จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

10 10 12 120

กจิกรรมยอ่ย จัดทําขอ้เสนอโครงการ และแผน
กํากับการดําเนนิงานโครงการ

เลม่

    ‐จํานวนเลม่ขอ้เสนอโครงการ และแผนกํากับการ
ดําเนนิงานโครงการ

ปัญหา‐อปุสรรค

กจิกรรมหลกั ประชาสัมพันธเ์พือ่เผยแพร่
โครงการไปยังกลุม่เป้าหมาย

5 5 5 100

กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธเ์พือ่เผยแพรโ่ครงการ
ไปยังกลุม่เป้าหมาย

ครัง้

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

20 20 21 105

กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกสถาน
ประกอบการ

กจิการ

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

แบบฟอรม์รายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน
โครงการตามยทุธศาสตรก์ระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2563 ‐ มนีาคม 2564 )

หนว่ยงาน : กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

ยทุธศาสตร ์อก. :

โครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

    ‐จํานวนกจิการทีเ่ขา้รับสมัครและไดร้ับการคัดเลอืก

กจิกรรมยอ่ย จัดทําแผนการดําเนนิงานราย
กจิการ ระบสุภาพปัญหา และแนวทางแผนการให ้
คําปรกึษาแนะนํา เพือ่เสนอตอ่สถานประกอบการ 
(1 Man‐Day ตอ่กจิการ)

20 20 0

    ‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ขา้จัดทําแผนฯ และ
แนวทางแผนการใหค้ําปรกึษา (1 Man‐Days/กจิการ)

Mandays 

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

360 30 0

    ‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ขา้ใหค้ําปรกึษาแนะนําเชงิ
ลกึ

Mandays 

กจิกรรมยอ่ย ตดิตามผล (1 Man‐Day ตอ่กจิการ) 20 ‐  0

    ‐จํานวน Man‐Day ทีเ่ขา้ตดิตามผลการดําเนนิงาน Mandays 

กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการดําเนนิงาน 20 ‐  0
    ‐จํานวนกจิการทีไ่ดร้ับการใหค้ําปรกึษา กจิการ
กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรในสถาน
ประกอบการใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโรงงานอัจฉรยิะ 
(Smart Factory) หรอืการประยกุตใ์ชป้ัญญาประดษิฐ์
 (AI)

2 2 2 100

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและจัดทําหลักสตูร หลกัสตูร
    ‐จํานวนหลักสตูรทีไ่ดท้บทวนและจัดทํา
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

60 45 15 33.33

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รับสมัครและผา่นการคัดเลอืก คน
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ผลการดําเนนิงาน/
ปญัหา‐อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ

แผน ผล รอ้ยละ แผน ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ
ท ัง้ปี

แผน/ผล 6 เดอืนโครงการ/กจิกรรม
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ท ัง้ปี
แผน/ผล 6 เดอืน

กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับบคุลากรใหม้ี
ความรูเ้กีย่วกับ Smart Factory และอตุสาหกรรม 
4.0

60 15 0

    ‐จํานวนผูเ้ขา้ฝึกอบรมฯ คน
กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการดําเนนิงาน 4 1 0
    ‐จํานวนรุน่ (ครัง้) ทีเ่ขา้ฝึกอบรม ครัง้
กจิกรรมหลกั พัฒนาบคุลากรเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการสรา้ง ประกอบ
 ตดิตัง้และบรูณาการระบบดจิทิัลสําหรับโรงงาน
อัจฉรยิะ (Smart Factory System Integrator: SSI)

1 1 1 100

กจิกรรมยอ่ย ทบทวนและจัดทําหลักสตูร หลกัสตูร
    ‐จํานวนหลักสตูรทีไ่ดท้บทวนและจัดทํา
กจิกรรมยอ่ย รับสมัครและคัดเลอืกผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

24 12 18 150

    ‐จํานวนผูเ้ขา้รับสมัครและผา่นการคัดเลอืก คน
กจิกรรมยอ่ย ฝึกอบรมเพือ่ยกระดับบคุลากร 24 ‐  0
    ‐จํานวนผูเ้ขา้ฝึกอบรมฯ คน
กจิกรรมยอ่ย สรปุผลการดําเนนิงาน 2 ‐  0
    ‐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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