
 

 

 

 

 

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 

ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

เอกสารรายงาน 



 

บทนํา 
 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด โดยต้อง 
มีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดขึ้น ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. กําหนด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาตรา 46 กําหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด 
และใหถ้ือว่าการประเมินผลเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
รายปี พ.ศ. 2565 โดยจัดทํารายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่ กําหนด  เพ่ือให้การใช้ จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส  คุ้มค่ า  
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เมษายน 2565 
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รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565) 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 230.0835 ล้านบาท 
ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ 
บริการแห่งอนาคต โดย สศอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํานวน 28 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 105.3373 ล้านบาท ซ่ึงมีผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–
มีนาคม 2565) ดังน้ี 
 

 
 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1.1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

สศอ. ได้จัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง 
ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 129 เรื่อง (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565)  
จากเป้าหมาย 117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 110.26 ของเป้าหมายทั้งหมด  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

นอกจากน้ีได้มีการร่วมบูรณาการ เพ่ือผลักดนัการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้การดําเนินโครงการ ดังนี้     
(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่

อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กลยุทธ์ 
การสร้างความเช่ือมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาค ACMECS) การจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 
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(2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธ์ุใหม่ 
(Food Warrior) ประกอบด้วย กิจกรรมการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม 

(3) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเช่ือมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และ
เครื่องมือแพทย์ของไทย ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพ่ือการรองรับอุตสาหกรรม 
การแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) และการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

(4) โครงการยกระดับและพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้าง
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

(5) โครงการพัฒนาโครงสร้างเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ประกอบด้วย กิจกรรมการปรับ
ระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) 
โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หมายเหต ุ

(1) ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ หรือ
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ร้อยละ 80 N/A 
 

ประเมินผล 
ในไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (2) ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม 
รายการ 2 N/A 

(3) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ 40 N/A 

(4) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ราย 150 N/A 

(5) สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วม
โครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น 

แห่ง 13 N/A 

(6) โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพ่ือเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

ระบบ 1 N/A 
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 1.2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เช่ือถือได้ทันสถานการณ์ และ 
ตรงตามความต้องการ 
   สศอ. มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในช่วงเดือนตุลาคม–มีนาคม 2565 ได้มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีจํานวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํานวน 164,965 คน  
จากจํานวนเป้าหมาย 118,000 คน คิดเป็นร้อยละ 139.80 ของเป้าหมาย 

  นอกจากน้ี สศอ. ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้นําและเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 15 สาขา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ และการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การประเมินสภาวการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 

(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และคาดการณ์เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย กิจกรรม 
การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
การจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2560-2564 และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หมายเหต ุ

(7) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ 
ระบบเตือนภัย 

ร้อยละ 80 N/A 
 

ประเมินผล 
ในไตรมาสท่ี 4 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (8) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  
ระบบ 1 N/A 

รายการ 4 N/A 
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1.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กรตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  

สศอ. ได้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร และส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ในองค์กร ภายใต้การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการบริหารจัดการ
ความรู้ (KM) โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ดังน้ี 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 

 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 2
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หมายเหต ุ

(9) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน 
สศอ. 

ร้อยละ 80 N/A ประเมินผล 
ในไตรมาสท่ี 4 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565

 
2. ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 

 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565) สศอ . มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม  
47.8629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.44 (ภาพที่ 1) ในขณะท่ีมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ(1) 

 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 17.23  (ภาพที่ 2) ของแผนการดําเนินโครงการตลอดท้ังปี ทั้งน้ี เน่ืองจากการดําเนิน
โครงการของ สศอ. เป็นลักษณะการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือรองรับการจัดทํานโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาแบบจําลองเพื่อคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงผลักดัน ขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่วนใหญ่ผลผลิตโครงการจะปรากฏภายหลังจากการดําเนินการ
ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากผลรวมของตัวช้ีวัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับผลรวมของตัวช้ีวัดทุกกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
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ภาพที่ 1 :  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจําไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

ภาพที่ 2 :  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตโครงการสะสม ประจําไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(47.8629  ล้านบาท)
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ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

 หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณจัดสรร 1

ตาม พรบ. 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

สะสม ณ ไตรมาสที่ 2 
ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 2 

หมายเหตุ

จํานวน ร้อยละ ร้อยละ
  รวม 105.3373 47.8629 45.44 17.23

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 33.2110 15.2500 45.92 20.65
1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมชีวภาพ 1.0000 0.6500 65.00 65.52
2 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร  1.2500 0.8125 65.00 41.63
3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 1.2500 0.8125 65.00 81.58
4 โครงการศูนยส์ารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม เครื่องหนัง

และรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) 1.2500 
0.8125 65.00 42.68

5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 1.2500 0.8125 65.00 49.30
6 โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต ์ 1.2500 0.6875 55.00 50.00
7 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1.0000 0.5500 55.00 21.74

8 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1.2500 0.6875 55.00 27.63
9 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1.0000 0.5500 55.00 12.50
10 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมพลาสตกิ 1.2500 0.6875 55.00 1.01
11 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอตุสาหกรรมวัสดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.2500 0.6875 55.00 34.92
12 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเหล็กและโลหการ 1.2500 0.6875 55.00 32.52

13 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล 1.2500 0.6875 55.00 32.17
14 โครงการศูนยส์ารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลติภาพของภาคอุตสาหกรรม 

(Productivity) 1.2500 
0.4375 35.00 34.62

15 โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตอืนภัย 1.2500 0.4375 35.00 36.73
16 โครงการจัดประชุมและกิจกรรมความรว่มมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 

Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 
1.0000 -   0.00 16.67
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 หน่วย :  ล้านบาท 
ลําดับ โครงการ งบประมาณจัดสรร 1

ตาม พรบ. 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

สะสม ณ ไตรมาสที่ 2 
ผลการดําเนินงาน 3
สะสม ณ ไตรมาสที่ 2 

หมายเหตุ

จํานวน ร้อยละ ร้อยละ
17 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธก์ารสร้างความเชื่อมโยง

ด้านเครอืข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาค ACMECS) 

2.2000 0.6450 29.32 4.55
 

18 โครงการพัฒนาแบบจําลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาวการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 

3.2015 1.0850 33.89 18.52

19 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 8.8095 3.5200 39.96 14.29
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 72.1263 32.6129 45.22 13.15

20 โครงการยกระดับสนิค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม 20.0216 12.0130 60.00 11.65
21 โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) 7.0000 4.2000 60.00 65.25
22 โครงการยกระดับศกัยภาพการผลิตเครือ่งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
4.1720 2.5032 60.00 36.36

23 โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเลก็ทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 9.5804 5.7482 60.00 46.92
24 โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนตต์ามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) 4.0000 0.7990 19.98 22.06
25 โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคอตุสาหกรรม 
8.5998 1.2885 14.98 23.50

26 โครงการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 6.9835 2.1760 31.16 2.51
27 โครงการตดิตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการ

ผลติของภาคอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564  
6.7690 2.1700 32.06 0.35

28 โครงการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

5.0000 1.7150 34.30 41.01

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565 
หมายเหตุ :  1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  3. ผลการดําเนินงาน คือ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คํานวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม 
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3. ปญัหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ 
3.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ สศอ.  

ต้องมีการปรับแผนการดําเนินโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลเป็นแบบ New Normal เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม
การอบรม ประชุม สัมมนาเป็นกลุ่มย่อยท่ีจํากัดจํานวนคน หรือแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเข้าสํารวจ
และประเมินสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการ 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียม
แผนสํารองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
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ภาคผนวก ก 
การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม  
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แบบฟอร์ม 2

สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

1  การพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างธรรมนูญ

ว่าด้วยการผังเมือง
  หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0802/1062

ลว. 26 ตุลาคม 2564

 - เสนอแนะความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การผังเมือง  เสนอ ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณา

ประกอบการจัดท าร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มี

ความครบถ้วนสมบูรณ์

 -

2  ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่าง

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงาน

ในอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน

 ปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อรองรับ

อนาคตของงาน

   บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0802/987

ลว 29 ตุลาคม 2564

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. 

ต่อไป

3  ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่าง

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงาน

ในอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน

 ปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อรองรับ

อนาคตของงาน

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/5417

ลว. 4 พฤศจิกายน 2564

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

4 ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และ

ร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการพัฒนา

ท่าเรือแหลมฉบัง

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/5503

ลว. 9 พฤศจิกายน 2564

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 -

5  (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมผู้มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2580

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/5525

ลว. 29 พฤศจิกายน 2564

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

รายละเอียด : การจดัท านโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะแก่ผู้บรหิาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

11



สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

6 ร่าง พรก. พิกดัอตัราศุลกากรฯ    บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/10

ลว 7 ธันวาคม 2564

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. 

ต่อไป

7 ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการ

พัฒนาอตุสหกรรมและบริการแห่ง

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/40 

และ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/41

ลว. 13 มกราคม 2565

 - เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาอตุสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต ต่อ รองนายกฯ ที่รับผิดชอบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส่งให้ส านักงาน

งบประมาณพิจารณาด าเนินการต่อไป

 กงป.

8 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก คร้ังที่

 3/2564 เร่ือง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570

  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/387

ลว. 24 มกราคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. 

ต่อไป

 - กนย.

9 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกจิ 

BCG พ.ศ. 2564-2570

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0802/90

ลว 28 มกราคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของผู้บริหาร 

อก.

10 ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 

การจัดการศึกษาและฝึกอบรมตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ และร่างประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรี เร่ือง การเทียบโอนผลลัพธ์

การเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ

  บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0802/93

ลว 31 มกราคม 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของผู้บริหาร 

อก.

11 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกจิ 

BCG พ.ศ. 2564-2570

   หนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0802/40869

ลว. 10 กมุภาพันธ์ 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 กนย.
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

12 ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 

การจัดการศึกษาและฝึกอบรมตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ และร่างประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรี เร่ือง การเทียบโอนผลลัพธ์

การเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/870

ลว. 10 กมุภาพันธ์ 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กพข.

13 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกความใน

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูด

ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/1083

ลว. 22 กมุภาพันธ์ 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

กพข.

14 ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุง

ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อ

เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการ

ระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/1084

ลว. 10 กมุภาพันธ์ 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรียน รวอ. เห็นขอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กพข.

15 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก คร้ังที่

 1/2565 เร่ือง โครงการศูนย์ธุรกจิ EEC 

และเมืองใหม่น่าอยู่อจัฉริยะ

   หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0802/1615 ลว. 15 มีนาคม

 2565

 - เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.

 - กนย.

16 ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

   หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 

0802/1899ลว. 31 มีนาคม 2566

 - เสนอแนะความเห็นและมาตรการลดผลกระทบทาง

เศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนส่ง สศช. เพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี

พิจารณา กอ่นเสนอ ครม. พิจารณาไป

 - กนย.
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แบบฟอร์ม 2

สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

1 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบบ

รีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุม่ร้อน

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/950

ลว. 15 ตุลาคม 2564

1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม ได้มีหนังสือ

ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัร่างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี

โดยกรรมวิธีจุม่ร้อน

2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

3. กร.๑ ได้พิจารณา จัดท าข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง

มาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ. 

เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

2 การพิจารณาราคาจ าหน่ายภายในประเทศ

ของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีส าเร็จรูปทั้ง

คัน (CBU) ที่จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า

เพื่อทดลองตลาด

   หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/1070

    ลว. 28 ตุลาคม 2564

1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีหนังสือ 

ขอให้ สศอ. ให้พิจารณาราคาจ าหน่ายในประเทศของรถยนต์

ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีส าเร็จรูปทั้งคัน (CBU)

2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

3. กร.๑ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบราคาจ าหน่าย

ภายในประเทศของรถยนต์ CBU ที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ 

แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ที่แจ้งมา และขอความ

เห็นชอบจาก ผศอ.

4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ เรียน 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุ

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑

รายละเอียด : การจดัท านโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะแก่ผู้บรหิาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565

การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.เจา้ของต้นเรื่อง

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ

การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.เจา้ของต้นเรื่อง

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน

3 การร่วมทุนต้ังโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและ

จ าหน่ายในประเทศระหว่างบริษัท New 

Energy Way จ ากดั (NEW) และบริษัท 

Hozon New Energy Automobile จ ากดั

(NEAHA)

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/1038

ลว. 11 พฤศจิกายน 2564

๑. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. 

    จัดท าค ากล่าวและนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ

    ส าหรับโครงการรถยนต์ไฟฟ้า ส าหรับ ชรอ.

๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

๓. กร.๑ ได้พิจารณา จัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็น

    ที่เกีย่วกบันโยบาย มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ

    และทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

    เพื่อประกอบการเข้าพบ ชรอ. และขอความเห็นชอบ

    จาก ผศอ.

๔. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามใน

    บันทึกเรียน หสร. เพื่อน าเรียน ชรอ. ใช้ประกอบ

    การหารือ

4 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม ตัวเป่าผม : 

ข้อก าหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1103

ลว. 1 ธันวาคม 2564

1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 

    ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกีย่วกบั

    ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมตัวเป่าผม : 

    ข้อก าหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน

2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น

    ต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบ

    จาก ผศอ.

4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก

    เรียน ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ

การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.เจา้ของต้นเรื่อง

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน

5 การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 

เร่ือง การน ารถยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยพลังงาน

ไฟฟ้ามาใช้ในราชการ

   หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/

6204 ลว.  14 ธันวาคม 2564

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา

    เสนอความเห็นในส่วนที่เกีย่วข้อง เร่ือง ขอยกเว้นการ

    ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การน ารถยนต์ที่

    ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ซ่ึงเสนอ

    โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกอบการ

    พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. / ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. /

   ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

3. กร.1 ได้พิจารณาด าเนินการ และเสนอขอความเห็นชอบ

   จาก ผศอ. และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. 

4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก

    น าเรียน รวอ. ต่อไป

5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง

    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกีย่วข้อง

    เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

6 การพิจารณาเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐาน

ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัย

เชิงป้องกนักอ่นเกดิเหตุ (Active Safety)

  บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1514

ลว. 30 ธันวาคม 2564

1. กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. พิจารณา

    ความเห็นเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย

    ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกนักอ่นเกดิเหตุ

    (Active Safety)

2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าข้อมูลและความเห็นดังกล่าว

    และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน 

    อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อแจ้งความเห็นดังกล่าว
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ

การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.เจา้ของต้นเรื่อง

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน

7 การขาดแคลชิปวงจรรวม    บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/55

ลว. 19 มกราคม 2565

1. สมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส์และ

    โทรคมนาคม ได้มีหนังสือ ขอเข้าพบ ปกอ. เพื่อหารือ

    เร่ืองปัญหาการขาดแคลชิปวงจรรวม

2. ปกอ. มอบหมายให้ รปอ.หกต. พิจารณาด าเนินการ

3. รปอ.หกต. มอบหมายให้ กพร. และ สศอ. ด าเนินการ

    จัดประชุมหารือเร่ืองการอ านวยความสะดวกการท า 

    Drop Shipment กบัหน่วยงานภาครัฐและภาค

    เอกชนที่เกีย่วข้อง

4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

5. กร.๑ และสถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ ได้เชิญ

    หน่วยงานที่เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเร่ือง

    ปัญหาการขาดแคลนชิปวงจรรวม จ านวน 3 คร้ัง

     โดยสรุปสาระส าคัญของการประชุม ดังนี้ 

     5.1 เรียกร้องให้ภาครัฐแกไ้ขกฎระเบียบเร่ือง Drop

      Shipment 

      5.2 การขาดแคลนชิปวงจรรวม (IC) ส่งผลกระทบ

      ต่อผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็ก

      ทรอนิกส์ และอตุสาหกรรมเกีย่วเนื่อง ท าให้ต้อง

      จัดซ้ือ IC ในราคาที่สูงขึ้น และใช้ระยะเวลาในการ
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ

การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.เจา้ของต้นเรื่อง

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน

8 ร่างประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

เร่ือง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระส าคัญของ

ของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย

ศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตาม

กฎหมายว่าด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

   บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/78

ลว. 27 มกราคม 2565

1. กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ออกประกาศกระทรวง

    การคลัง เร่ือง การลดอตัราอากรและยกเว้นอากร

    ศุลกากรตามมาตรา 12  แห่งพระราชก าหนดพิกดั

    อตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.

    2564 โดยมีสาระส าคัญในส่วนที่เกีย่วข้องกบั

    ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

2. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการประสาน กร.2 ยกร่าง 

    ประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เร่ือง

    กระบวนการผลิตที่เป็นสาระส าคัญของของในเขต

    ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขต

    ประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

    อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเสนอขอความ

    เห็นชอบจาก ผศอ. 

3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก

    น าเรียน ปกอ. 

4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก

    น าเรียน รวอ. 

5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อที่ ผศอ. จะได้ลงนามใน

    ประกาศส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมต่อไป
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ

การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.เจา้ของต้นเรื่อง

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน

9 มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า

แห่งชาติ คร้ังที่ 3/2564 และคร้ังที่ 1/2565
   หนังสือ อก. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/940 

ลว. 14 กมุภาพันธ์ 2565

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา

    เสนอความเห็นในส่วนที่เกีย่วข้อง เร่ือง มติคณะกรรมการ

    นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ คร้ังที่ 3/2564 และ

    คร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงพลังงาน

    เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ

3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ สมอ. พิจารณาด าเนินการ

4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

5. กร.1 ได้ประสาน สมอ. และด าเนินการจัดท าความเห็น

    ในส่วนที่เกีย่วข้อง และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 

6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก

    น าเรียน ปกอ. 

7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก

    น าเรียน รวอ. 

8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง

    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกีย่วข้อง

    เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

10 สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศ

ไทยและคณะผู้วิจัยจาก Japan 

International Cooperation Agency 

(JICA) เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอตุสาหกรรม

   บันทึก สศอ.  ที่ อก 0803/180 

ลว. 23 กมุภาพันธ์ 2565

1. สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย

    ขอเข้าพบ ปกอ. หารือเกีย่วกบัสถานการณ์ปัจจุบัน

    สถานภาพ และประเด็นการด าเนินการต่อความเป็นกลาง

    ของคาร์บอนในประเทศไทย

2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ

3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาด าเนินการ

4. กร.1 จัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกีย่วข้อง 

   เพื่อประกอบการหารือของผู้บริหารกระทรวงอตุสาหกรรม

   และสถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย

   โดยเสนอ ผศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ

การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.เจา้ของต้นเรื่อง

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน

11 คณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ 

ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.
   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/232 

ลว. 3 มีนาคม 2565

1. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ.  จัดเตรียม

    ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร

    บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ในประเด็น

    เกีย่วกบัแผนการลงทุนผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนในระดับ

    เซลล์ในประเทศไทย

2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ  และ กร.1 พิจารณา

ด าเนินการ

3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่

เกีย่วข้อง   เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน 

รศอ.กฤศ  ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน 

หสร. 

4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน

    หสร. เพื่อน าเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ

12 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฟินโนล่าร์

(ไทยแลนด์) ขอเข้าพบ รวอ.
   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/236

ลว. 4 มีนาคม 2565

1. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ.  จัดเตรียม

    ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร

    ระดับสูงของบริษัท ฟินโนล่าร์ (ไทยแลนด์) เพื่อขอ

ค าแนะน าและแนวทางการลงทุนเพื่อการขยายธุรกจิในอนาคต

ของ บริษัท ฟินโนล่าร์ (ไทยแลนด์)

2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ  และ กร.1 พิจารณา

ด าเนินการ

3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่

เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน 

รศอ.กฤศ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน 

หสร. 

4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน

    หสร. เพื่อน าเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงาน

อ่ืนโดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

หมายเหตุ

การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.เจา้ของต้นเรื่อง

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน

13 คณะผู้บริหารระดับสูงของบีเอม็ดับเบิลยู กรุ๊ป

ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.
   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0803/236

ลว. 4 มีนาคม 2565

1. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ.  จัดเตรียม

 ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร

ระดับสูงของบีเอม็ดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อขอทราบ

แนวทางการส่งเสริมให้เกดิการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และ

ประกาศ สศอ. เร่ือง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระส าคัญ

ของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤศ  และ กร.1 พิจารณา

ด าเนินการ

3. กร.1 ได้พิจารณาจัดท าบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่

เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน 

รศอ.กฤศ  ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน 

หสร. 

4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน

    หสร. เพื่อน าเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ
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แบบฟอร์ม 2

สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

1 โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อม

มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุน

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2564/65

   หนังสือ อก. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0804/4866 ลว. 5 ต.ค. 64

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน

ส่วนที่เกีย่วข้องเร่ือง โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้

ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน

 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2564/65  ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีโดยด่วน    โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.

ผ่าน รศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

-

2 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตาม

มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน  ามัน

และน  ามันแห่งชาติในการขับเคล่ือน

มาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่า

ปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์ม

  หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/1004

ลว. 7 ต.ค. 64

1. ตามมติที่ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการเพิ่ม

มูลค่าปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์ม ครั งที่ 2/2564 เมื่อ

วันที่ 23 กนัยายน 2564 มอบหมายให้ สศอ. ในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการฯ  จัดท ารายงานความคืบหน้าการ

ด าเนินการขับเคล่ือนมาตรการและแนวทางการเพิ่ม

มูลค่าปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์ม

2. กร.2 ได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน โดย

จัดท าบันทึกเรียน ผศอ. ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้

ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลต ารวจเอก ธรรมศักด์ิ 

วิชชารยะ) ประธานคณะท างานฯ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี 

(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน

กรรมการนโยบายปาล์มน  ามันแห่งชาติ

-

รายละเอียด : การจดัท านโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะแก่ผู้บรหิาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

3 ขออนุมัติโครงการประกนัรายได้

เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3
   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0804/1074 ลว. 22 พ.ย. 64

3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0804/   ลว.     

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน

ส่วนที่เกีย่วข้องเร่ือง ขออนุมัติโครงการประกนัรายได้

เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ของ กษ. เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย

จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง

นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน 

รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน

เลขาธิการ ครม. 

-

4 ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนาม

บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย

 กบักระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ

อปุทานอาหารแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบ

ลาซิล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0804/1148 ลว. 14 ธ.ค. 

และ 16 ธ.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/6348 ลว. 21 ธ.ค. 64

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน

ส่วนที่เกีย่วข้องเร่ือง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลง

นามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กบักระทรวงเกษตร ปศุ

สัตว์ และอปุทานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล 

ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย

จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง

นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน 

รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน

เลขาธิการ ครม. 

-
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

5 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 

อตัราค่าขึ นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเกบ็จาก

ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั งในประเทศ

และต่างประเทศ ที่ท าหน้าที่ในการ

ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ

วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ 

หรือการตรวจสอบในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. .... และร่าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 

อตัราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเกบ็จากผู้ย่ืน

ค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา

 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0804/1205 ลว. 27 ธ.ค. และ 

28 ธ.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/.......  ลว.  ............ 

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน

ส่วนที่เกีย่วข้องเร่ือง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลง

นามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กบักระทรวงเกษตร ปศุ

สัตว์ และอปุทานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล 

ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย

จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง

นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน 

รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน

เลขาธิการ ครม. 

-

6 การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม

น  ามันแห่งชาติ ครั งที่ 1/2565
   หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด

ที่ อก 0804/1513 ลว. 30 ธ.ค. 64

1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน  ามันแห่งชาติ ได้รับ

มอบหมายให้จัดท ารายละเอยีดวาระการประชุม เร่ือง 

การขับเคล่ือนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่า

ปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์ท (การเพิ่มผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์) และเข้าร่วมชี แจงในการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน  ามันแห่งชาติ 

ครั งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ 

ท าเนียบรัฐบาล

2. กร.2 จัดท ารายละเอยีดวาระการประชุม

คณะกรรมการฯ น าเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียน

เลขาธิการ สศก. กรรมการและเลขานุการฯ 

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน  ามันแห่งชาติ
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

7 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

 เพื่อป้องกนัโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/48 ลว. 17 ม.ค.

และ 19 ม.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/386  ลว. 24 ม.ค. 65 

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน

ส่วนที่เกีย่วข้องเร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน

ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อป้องกนัโรค

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกร

หรือหมูป่า ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน

 รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 

รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-

8 ขอความเห็นชอบกูยื้มเงินเพื่อส ารองเผ่ือ

สภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกจิการโค

นมแห่งประเทศไทย

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0804/85 ลว. 27 ม.ค. 

และ 28 ม.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/582  ลว. 1 ก.พ. 65 

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน

ส่วนที่เกีย่วข้องเร่ือง ขอความเห็นชอบกูยื้มเงินเพื่อ

ส ารองเผ่ือสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกจิการโคนม

แห่งประเทศไทย ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.

ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.

ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

9 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

อตุสาหกรรมพืชกญัชงสู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ.

 2566-2570)

    หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/ว99

ลว. 27 ม.ค. 65

หนังสือ อก. ที่ อก 0804/ว539

ลว. 28 ม.ค. 65

1. ตามที่ สศอ. โดย กร.2 ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติ

การด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมพืชกญัชงสู่เชิงพาณิชย์ 

(พ.ศ. 2566-2570) ต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนการ

ส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมพืชกญัชงสู่เชิงพาณิชย์ 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาให้

ความเห็นชอบแล้ว จึงเห็นควรเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติ

การฯ ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องเสนอความเห็นส าหรับ

ประเด็นที่เกีย่วข้อง กอ่นน าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ 

พิจารณาลงนามบันทึกเรียน กสอ./สมอ. หน่วยงาน

ภายนอก และลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.

 พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน

ปลัดกระทรวงที่เกีย่วข้องในการเสนอความเห็นต่อ 

(ร่าง) แผนฯ 

-

10 ขออนุมัติด าเนินการตามมติ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 

ครั งที่ 1/2565

   บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด 

ที่ อก 0804/146 ลว. 14 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0804/951 ลว. 14 ก.พ. 65

กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน

ส่วนที่เกีย่วข้องเร่ือง ขออนุมัติด าเนินการตามมติ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั งที่ 1/2565  

ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

โดยด่วน โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ

 พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. 

เพื่อน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลง

นามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. 

-
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

11 สาธารณรัฐอนิเดียเปิดไต่สวนการอดุหนุน

สินค้า Saturated Fatty Alcohols จาก

ประเทศไทย

  หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/193 

ลว. 21 ก.พ. 65

1. กรมการค้าต่างประเทศ ได้แจ้งประกาศเปิดไต่สวน

การอดุหนุนสินค้า Saturated Fatty Alcohols จาก

ประเทศไทย และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอยีด

โครงการที่ถูกกล่าวหาที่เกีย่วข้อง และข้อมูลการให้สิทธิ

ดังกล่าวแกผู้่ส่งออกสินค้า Saturated Fatty Alcohols

 ของไทย เพื่อกรมการค้าต่างประเทศจะได้รวบรวม

ข้อมูลส าหรับการแกต่้างและการตอบแบบสอบถาม

กรณีดังกล่าว 

2. กร.2 ด าเนินการจัดท ารายละเอยีดโครงการภายใต้

นโยบายเศรษฐกจิชีวภาพที่ีีเกีย่วข้องกบัน  ามันปาล์มที่

ถูกกล่าวหา น าเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ เพื่อลงนามหนังสือเรียนอธิบดี

กรมการค้าต่างประเทศเพื่อด าเนินการต่อไป

-
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไปหน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร อก.

 พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การพิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค  

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

12 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ

ด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565
   หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/337 

ลว. 30 ม.ีค. 65

1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะอนุกรรมการและ

เลขานุการร่วม ในคณะอกุรรมการขับเคล่ือนการ

พัฒนาสับปะรด  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 

2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 -

 2565 ให้ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา

สับปะรดแห่งชาติ ครั งที่ 1/2565 ซ่ึงก าหนดจัดประชุม

ในเดือนเมษายน 2565 

2. กร.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภายใต้

แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565 

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เสนอ ผศอ.ผ่าน 

รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม

หนังสือเรียนเลขาธิการส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

เพื่อด าเนินการต่อไป

-
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แบบฟอร์ม 2

สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

1 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ังที่ 

๒๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย 

อนิโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/415

ลว. 23 ก.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/866

 ลว. 23 ก.ย. 64 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/866

ลว. 28 ก.ย. 64

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/4864

ลว. 5 ต.ค. 64  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ังที่ ๒๗ 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

2 ความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารกรอบความ

ร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของ

นโยบายส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม 

และรายย่อยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (ASEAN 

Collaboration Framework towards 

Strengthening Evidence-Base MSME 

Policies)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/469

ลว. 18 ต.ค. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/959

 ลว. 19 ต.ค. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/959

ลว. 19 ต.ค. 64

นังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/5231

ลว. 26 ต.ค. 64   และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารกรอบความร่วมมือ

อาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยด้วยหลักฐานเชิง

ประจักษ์ (ASEAN Collaboration Framework towards 

Strengthening Evidence-Base MSME Policies)  เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

3 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) และ

แผนการด าเนินงานคณะท างานขับเคล่ือน

โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้าน

อตุสาหกรรม แผนงาน IMT-GT และข้อคิดเห็น

ของ สศอ.

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/476

ลว. 20 ต.ค. 64

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1052 

ลว. 20 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการยางแห่งประเทศไทยส าหรับร่างบันทึก

ข้อตกลง (MOU) และแผนการด าเนินงานคณะท างาน

ขับเคล่ือนโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้าน

อตุสาหกรรม แผนงาน IMT-GT 

   ไม่มี

รายละเอียด : การจดัท านโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะแก่ผู้บรหิาร อก.  ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

หน่วยงาน กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

4 ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศกบันายชอง อยึ-ยง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็น

ทางการ

P P P บันทึก สศอ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/884 

ลว. 30 ก.ย. 64

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/884

ลว. 30 ก.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4867

ลว. 5 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกบันายชอง อยึ-ยง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

ภาคอตุสาหกรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

5 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) 

ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความเห็นและประเด็นค าถาม

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/898 

ลว. 1 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4858

ลว. 5 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการทบทวน

นโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในการพัฒนาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมใน

สาขาที่มีศักยภาพร่วมกนั ได้แก ่การผลิตยานยนต์พลังงาน

สะอาด เคร่ืองจักรกลอจัฉริยะ และดิจิทัลผ่านมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ และการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง

เขตเศรษฐกจิ Grater Bay Area กบั EEC

ไม่มี ไม่มี

6 ความเห็นต่อถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค (ร่างที่

หนึ่ง) และร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค 

ค.ศ. 2021 (ร่างที่หนึ่ง)

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/442

ลว. 1 ต.ค. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/989

ลว. 4 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศส าหรับถ้อย

แถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค (ร่างที่หนึ่ง) และร่างปฏิญญาผู้น าเขต

เศรษฐกจิเอเปค ค.ศ. 2021 (ร่างที่หนึ่ง) เพื่อร่วมแสดง

เจตนารมณ์ในการรับมือและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกจิของภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกจากผลกระทบของโควิด-19 รวมทั้งร่วม

ขับเคล่ือนการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 ของเอเปค เพื่อให้เกดิผลเป็น

รูปธรรม

ไม่มี ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

7 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลง

รัฐมนตรีวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค

 คร้ังที่ 27

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/908

ลว. 5 ต.ค. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/908

ลว. 7 ต.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด  ที่ อก 0806/5014 

ลว. 14 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเอเปค คร้ังที่ 27 เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

8 ความเห็นต่อร่างเอกสารรายการกจิกรรมเพื่อ

เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์

อาเซียน - อนิเดีย

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/911 

ลว. 4 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4927

ลว. 7 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารรายการกจิกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี 

ความสัมพันธ์อาเซียน - อนิเดีย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภายใต้

กจิกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ ได้แก ่เทศกาล Startup 

อาเซียน-อนิเดีย เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัมนาความ

ร่วมมือด้านเศรษฐกจิระหว่างอาเซียนและอนิเดีย

ไม่มี ไม่มี

9 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

ระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขต

เศรษฐกจิเอเปคและการประชุมที่เกีย่วข้อง 

ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 

พ.ศ. 2565 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/461

ลว. 12 ต.ค. 64

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/944

ลว. 15 ต.ค. 64

บันทึก อก. ที่ อก 0806/944

 ลว. 19 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุม

คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผุ้น า

เขตเศรษฐกจิเอเปคและการประชุมที่เกีย่วข้อง ในช่วงที่ไทย

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 8

 ต.ค. 64 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล ในส่วนของความคืบหน้าในการด าเนินงานในช่วงที่

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ได้แก ่การ

อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการ

เจริญเติบโตที่ย่ังยืนและครอบคลุมและการเตรียมการด้านพิธี

การ

ไม่มี ไม่มี

31



สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

10 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่า

ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (ASEAN - 

China Joint Statement on Enhancing Green 

and Sustainable Development 

Cooperation)

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/938 

ลว.  15 ต.ค. 64 

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/938  

ลว. 19 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5230

ลว. 26 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่าด้วย

การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม (ASEAN - China Joint Statement on 

Enhancing Green and Sustainable Development 

Cooperation)ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกจิและ

อตุสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 

โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือด้าน BCG เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

11 รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการด้าน

สารัตถะการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 

2564 คร้ังที่ 1/2564 และความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/928

ลว. 28 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5234

ลว. 29 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุมเตรียมการ

ด้านสารัตถะการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 คร้ัง

ที่ 1/2564 และเสนอความเห็นเกีย่วกบัสารัตถะการเป็น

ประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 คร้ังที่ 1/2564 ในส่วน

ของการจัดต้ัง BIMSTEC Start-up Hub รวมทั้งเป็นหน่วย

ปฏิบัติการในสาขาที่ 3 การค้า การลงทุน และการพัฒนา และ

ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนในสาขาที่ 2 ความเชื่อมโยง

ไม่มี ไม่มี

12 ความเห็นต่อท่าทีไทยส าหรับการประชุม

คณะท างานร่วมระหว่างไทยกบัคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกจิยูเรเซีย คร้ังที่ 2

 P  P  P บันทึก อก. ที่ อก 0806/869

ลว. 28 ก.ย. 64

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4862

ลว. 5 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

จัดท าข้อคิดเห็นของ อก. ส าหรับการประชุมคณะท างานร่วม

ระหว่างไทยกบัคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิยูเรเซีย คร้ังที่ 2

ไม่มี

13 ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัม

นาที่ย่ังยืนระหว่างรัฐบาลไทยกบัสหประชาชาติ 

วาระปี 2565-2569

 P  P  P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/894

ลว. 1 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4857  

ลว. 5 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

จัดท าข้อเสนอท่าทีของ อก. ต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วย

การพัมนาที่ย่ังยืนระหว่างรัฐบาลไทยกบัสหประชาชาติ วาระปี

 2565-2569

ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

14 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ า

โขง-สหรัฐฯ คร้ังที่ 2
 P  P  P บันทึก อก. ที่ อก 0806/899

ลว. 1 ต.ค. ๖๔

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4863

ลว. 5 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

จัดท าข้อเสนอท่าทีของ อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วน

ลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ คร้ังที่ 2

ไม่มี

15 ความเห็นต่อท่าทีไทยและร่างปฏิญญาคุนหมิง 

(Kunming Declaration) ส าหรับการประชุม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกีย่วข้อง

 กรอ.  P  P บันทึก กท. ที่ อก 0806/453 

ลว. 8 ต.ค. 64 

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/923

ลว. 8 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

จัดท าข้อความเห็น สศอ. ต่อร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming 

Declaration) ส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่

เกีย่วข้อง

ไม่มี

16 ความเห็นต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อ

จัดท ากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

ภายใต้องค์การการค้าโลก

 P  P  P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/931 

ลว. 14 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5051

ลว. 15 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

จัดท าความเห็นของ อก. ต่อเอกสารและความคืบหน้าของการ

เจรจาเพื่อจัดท ากฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ภายใต้

องค์การการค้าโลก

ไม่มี

17 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติร่วมระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรัฐตุรก ีฉบับที่ 2 (ปี

 2564-2569)  และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P  P  P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/976

ลว. 26 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5318

ลว. 29 ต.ค. 64 และเร่ืองเดิม

จัดท าข้อคิดเห็นของ อก. ต่อร่างแผนปฏิบัติร่วมระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรัฐตุรก ีฉบับที่ 2 (ปี 2564-2569)

ไม่มี

18 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสาร

ที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 

38 และ คร้ังที่ 39 และการประชุมสุดยอด

อาเซียนที่เกีย่วข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/486

ลว. 29 ต.ค. 64 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/991

ลว. 29 ต.ค. 64 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/991

ลว. พ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5422

ลว. 4 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะ

รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 38 และคร้ังที่ 39 

และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกีย่วข้อง  เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

33



สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

19 ความเห็นต่อสิงคโปร์ขอเพิ่มต าแหน่งนักการทูต

จาก Economic Development Board

P P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/518

ลว. 16 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/1053

ลว. 17 พ.ย.64

หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก0806/5744

ลว. 18 พ.ย.64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับสิงคโปร์ขอ

เพิ่มต าแหน่งนักการทูตจาก Economic Development 

Board

   ไม่มี

20 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agree 

Minutes) ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ

ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม 

คร้ังที่ 4

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/488

ลว. 29 ต.ค. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/992

ลว. 29 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/55356

ลว. 1 พ.ย.64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างบันทึก

การประชุม (Agreed Minutes) ส าหรับการประชุม

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-

เวียดนาม คร้ังที่ 4

   ไม่มี

21 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

คร้ังที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/519

ลว. 16 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1054

ลว. 17 พ.ย.64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1054

ลว. 18 พ.ย.64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5922

ลว.  29 พ.ย.64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ คร้ังที่ 

54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกีย่วข้องเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

22 ความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed 

Minutes) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม

ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 4

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/525

ลว. 22 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1073

ลว. 22 พ.ย.64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1073

ลว. 22 พ.ย.64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5924

ลว. 29 พ.ย.64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) 

ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิ

ภาคี ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

23 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-

ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 (Memorandum 

of Understanding on the cooperation on 

Projects of the Mekong - Lanchang 

Cooperation Special Fund 2021)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/477

ลว. 20 ต.ค. 64บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 

0806/961 ลว. 25 ต.ค. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/961

ลว. 26 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5393

ลว. 4 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน

โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. 

2564 (Memorandom of Understanding on the 

cooperation on Projects of the Mekong - Lanchang 

Cooperation Special Fund 2021) เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

24 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) 

ภายใต้ WTO ของมอริเซียส ความเห็นและ

ประเด็นค าถาม

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/484

ลว. 28 ต.ค. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/990

ลว. 29 ต.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5352

ลว. 1 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นและประเด็นค าถามต่อกระทรวงพาณิชย์

ส าหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของ

มอริเซียส เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้าน

อตุสาหกรรมระหว่างไทยและมอริเชียสต่อไป

ไม่มี ไม่มี

35



สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

25 ความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกจิ

ระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง คร้ังที่ 1

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/493

ลว. 1 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/998

ลว. 1 พ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/998

ลว. 3 พ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5419

ลว. 4 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกจิ

ระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง คร้ังที่ 1 โดยเฉพาะการส่งเสริม

การพัฒนา Startup และ SMEs รวมถึงความร่วมมือระหว่าง

เขตเศรษฐกจิพิเศษให้เกดิผลเป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

26 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) 

ภายใต้ WTO ของรัฐสุลต่านโอมาน ความเห็น

และประเด็นค าถาม

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/496

ลว. 3 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1007

ลว. 3 พ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5404

ลว. 4 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการทบทวน

นโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐสุลต่านโอมาน ใน

ส่วนของนโยบาย กฎระเบียบ ตัวชี้วัด และการจัดล าดับ

ความส าคัญของสาขาอตุสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกจิอตุสาหกรรม การค้า และ

การลงทุน

ไม่มี ไม่มี

27 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะ

รับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 32 

และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค คร้ังที่ 28

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/500

ลว. 5 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1020

ลว. 8 พ.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1020

ลว. 9 พ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5764

ลว. 18 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรอง

ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 32 และการประชุมผู้น า

เขตเศรษฐกจิเอเปค คร้ังที่ 28 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการ

เสริมสร้างความร่วมมือกบัสมาชิกเขตเศรษฐกจิเอเปค ส าหรับ

การฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมจากผลกระทบการแพร่ระบาด

ของโควิด-19และการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนภายใต้แนวคิด

เศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียน และเศรษฐกจิสีเขียว 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

28 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) 

ภายใต้ WTO ของบาห์เรน ความเห็นและ

ประเด็นค าถาม

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/512 ลว. 

11 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1141

ลว. 11 พ.ย.64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นและประเด็นค าถามต่อกระทรวงพาณิชย์

ส าหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของ

บาห์เรน เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการค านวณสัดส่วน

มูลค่าเพิ่มภายใต้กฎถิ่นก าเนิดสินค้าหกไทยและบาห์เรนจะร้ือ

ฟื้นการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีในอนาคต

ไม่มี ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

29 ความเห็นต่อร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่า

ด้วยการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอตุสาหกรรม

อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/530

ลว. 25 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1083

ลว. 25 พ.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5934

ลว. 30 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นและประเด็นค าถามต่อกระทรวงพาณิชย์

ส าหรับร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์

นวัตกรรมอตุสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในการ

ผลักดันสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกบัการพัฒนา

อตุสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี ได้แก ่ยานยนต์

สมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ เศรษฐกจิชีวภาพ เภสัช

ภัณฑ์ อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเซมิคอนดัก

เตอร์ ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม

ไม่มี ไม่มี

30 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความ  ตก

ลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดง

เจตจ านงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้าน

รถไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/497

ลว. 3 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1011

ลว. 4 พ.ย. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1011

ลว. 5 พ.ย. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5502

ลว. 9 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วย

การต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจ านงว่าด้วยการพัฒนา

ความร่วมมือด้านรถไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้าง

พื้นฐานด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

31 ความเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-

ฝร่ังเศส (ค.ศ. 2021-2023)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/503

ลว. 9 พ.ย. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1029

ลว. 9 พ.ย 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5534

ลว. 10 พ.ย.64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง 

Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝร่ังเศส (ค.ศ.2021-2023) ใน

ส่วนของการพัฒนาอตุสาหกรรมไทย ได้แก ่อตุสาหกรรม

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

และอตุสาหกรรมดิจิทัล เพื่อน าไปสู้การพัฒนาอตุสาหกรรม

ร่วมกนั

ไม่มี ไม่มี

32 ความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลง

การค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา

P P P บันทึก อก. ที่ อก 0806/(ล) 42

ลว. 9 พ.ย 64

หนังสือ อก. ที่ อก0806/5763

ลว. 18 พ.ย.64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลงการค้า

เสรีอาเซียน-แคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

33 ความเห็นต่อการจัดท าร่างเอกสาร TOR ส าหรับ

การฟื้นเจรจาความตกลง FTA ไทย - EFTA

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/30

ลว. 25 พ.ย 64, 

หนังสือ สศอ.  ที่ อก0806/(ล) 47

ลว. 26 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสาร TOR ส าหรับการฟื้นเจรจาความตกลง FTA ไทย - 

EFTA ฉบับแกไ้ขเพิ่มโดย EFTA

ไม่มี ไม่มี

34 สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐ

ภาคีพิธีสารเกยีวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การ

ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 

3) และการประชุมอืน่ที่เกีย่วข้อง ณ เมืองกลาส

โกว์ สหราชอาณาจักร และข้อคิดเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/432

ลว. 26 พ.ย 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1086

ลว. 26 พ.ย. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรมส าหรับสรุปผลการ

ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การ

ประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกยีวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การ

ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการ

ประชุมอืน่ที่เกีย่วข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ใน

ประเด็นการแกไ้ขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมด้านการลดกา๊ซเรือน

กระจกที่มีผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรม

ไม่มี ไม่มี

35 ความเห็นต่อร่างพระราชก าหนดพิกดัอตัรา

ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ

กระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชก าหนด    

รวม 26 ฉบับ

P P P บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/30

ลว. 26 พ.ย. 64 

บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่  0806/48

ลว. 26 พ.ย. 64

บันทึก อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/48

ลว. 29 พ.ย. 64

หนังสือ อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/6078

ลว. 7 ธ.ค. 64  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ออก

ตามพระราชก าหนด รวม 26 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

36 ข้อคิดเห็นต่อความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ

คุ้มครองการลงทุนระหว่างส านักงานการค้าและ

เศรษฐกจิ (ไทเป) กบัส านักงานเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย

P P P บันทึก กท. ลับ ที่ 0806/72

 ลว. 8 ธ.ค. 64

บันทึก สศอ. ลับ ที่ 0806/49

ลว. 9 ธ.ค. 64

หนังสือ อก ลับ ที่ 0806/6136

ลว. 9 ธ.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดเห็น

ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่าง

ส านักงานการค้าและเศรษฐกจิ (ไทเป) กบัส านักงานเศรษฐกจิ

และวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย

   ไม่มี
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 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

37 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน 

พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกบั

ภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector

 Brief : Manufacturing Sector) และข้อคิดเห็น

ของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ที่ 0806/567

ลว. 17 ธ.ค. 64 

หนังสือ สศอ. ที่ 0806/1332

 ลว. 17 ธ.ค. 64 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อยส าหรับร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน 

พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกบัภาคการ

ผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : 

Manufacturing Sector)

   ไม่มี

38 ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่

 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกีย่วข้อง

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/575 

ลว. 21 ธ.ค. 64

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1191

ลว. 21 ธ.ค. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/991

ลว. 22 ธ.ค. 64

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/6472

ลว. 28 ธ.ค. 64  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 38 

และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

39 ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอหลักการการเจรจา

ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและ

เอกสารอืน่ ๆ  ที่เกีย่วข้องภายใต้การประชุม CCA

 ของส านักเลขาธิการอาเซียน  และข้อคิดเห็นของ

 สศอ.

P P P บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0806/34

ลว. 17 ธ.ค. 64

หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0806/53

ลว. 20 ธ.ค. 64  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมการค้าระหว่างประเทศส าหรับต่อร่าง

ข้อเสนอหลักการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของ

อาเซียนและเอกสารอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องภายใต้การประชุม CCA

 ของส านักเลขาธิการอาเซียน

   ไม่มี

40 ความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความ

โปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

P P P บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/453 

ลว. 3 ธ.ค. 64

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1257

ลว. 8 ธ.ค. 64  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความโปร่งใสใน

กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกจิกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) 

การประชุม/รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

หรือผู้ที่เกีย่วข้อง 2) การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจ และ 3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ไม่มี
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การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

41 ความเห็นเกีย่วกบัการลงทุนของธนาคารพัฒนา

เอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Creador V L.P.

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1128

ลว. 9 ธ.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6170

ลว. 13 ธ.ค. 64  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นเกีย่วกบัการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(ADB) ผ่านกองทุน Creador V L.P. เพื่อช่วยสนับสนุนการ

ขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง

ภูมิภาคเอเชียใต้และจ ากดัการเข้าซ้ือกจิการของกลุ่มทุน

ต่างชาติให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม หน่วยงานที่เกีย่วข้องควร

พิจารณากฎเกณฑ์และมาตรการที่มีความจ าเป็นควบคู่ไปด้วย

ไม่มี

42 ความเห็นเกีย่วกบัการลงทุนของธนาคารพัฒนา

เอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Northstar Equity 

Partners V Limited

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1200

ลว. 23 ธ.ค. 64

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6424

ลว. 24 ธ.ค. 64 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นเกีย่วกบัการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(ADB) ผ่านกองทุน Northstar Equity Partners V Limited

เพื่อช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนแกก่จิการที่อยู่ระหว่างการขยาย

กจิการในกลุ่มบริษัทที่ก าลังเติบโต และการเข้าลงทุนของ

กองทุนข้างต้นในสาขาเป้าหมายจะสนับสนุนการปรับเปล่ียน

ภาคอตุสาหกรรมสู่คุณค่าใหม่ เพื่อจ ากดัการเข้าซ้ือกจิการของ

กลุ่มทุนต่างชาติให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

ไม่มี

43 การจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย

กบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความ

เข้มแข็งของห่วงโซ่อปุทาน

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/569

ลว. 17 ธ.ค. 2564 

บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ 0806/1180

ลว. 21 ธ.ค. 2564

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ 0806/1180

ลว. 21 ธ.ค. 2564 

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ 0806/6473

ลว. 28 ธ.ค. 2564

เสนอข้อคิดเห็น เร่ือง การจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่าง

รัฐบาลไทยกบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความ

เข้มแข็งของห่วงโซ่อปุทาน เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

44 การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy 

Review : TPR ) ภายใต้ WTO ของจอร์เจีย

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/583

ลว. 24 ธ.ค. 2564

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1450

ลว. 24 ธ.ค. 2564

เสนอข้อคิดเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy

 Review : TPR ) ภายใต้ WTO ของจอร์เจีย ให้กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ

   ไม่มี

40



สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน
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เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา
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ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

45 ความเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน 

พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกบั

ภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector

 Brief : Manufacturing Sector)

P P P บันทึก กท. ที่ 0806/567 ลว. 17 ธ.ค. 2564

หนังสือ สศอ. ที่ 0806/1332 

ลว. 17 ธ.ค. 2564

เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน 

พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกบัภาคการ

ผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : 

Manufacturing Sector) ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม

   ไม่มี

46 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint 

Press Statement) ส าหรับการเยือน ประเทศ

ไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

 และความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/5 ลว. 6 ม.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/14 ลว. 7 ม.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/96 ลว. 10 ม.ค. 65   และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ส าหรับการ

เยือน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

   ไม่มี

47 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม

ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 4

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/13 

ลว. 11 ม.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/25 

ลว. 12 ม.ค. 65

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/25 ลว. 14 ม.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/250 ลว. 18 ม.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 4 เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

41



สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 
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เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

48 ข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการจัดท าข้อเสนอ

ท่าทีไทยส าหรับการเจรจาด้านการลงทุนภายใต้

ความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน-

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)

P P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก  

0806/23 ลว. 8 ม.ค. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก  

0806/67 ลว. 19 ม.ค. 65   และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ข้อคิดเห็นประกอบการจัดท าข้อเสนอท่าทีไทยส าหรับการ

เจรจาด้านการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้า

เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)

   ไม่มี

49 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-

ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่างกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอคัรราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1272

ลว. 30 ธ.ค. 64

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1232

ลว. 4 ม.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/42

ลว. 6 ม.ค. 65     และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน

โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. 

2565 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอค

อคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

50 ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการของจีน ภายใต้

กรอบเอเปค และความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/79

ลว. 27 ม.ค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/536

ลว. 28 ม.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

ข้อเสนอโครงการของจีน ภายใต้กรอบเอเปค เกีย่วกบัการใช้

งบประมาณในรูปแบบของการออกค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงมี

ความสอดคล้องกบันโยบายการขับเคล่ือน BCG Model และ

การด าเนินงานการพัฒนาอตุสาหกรรมสีเขียวและเมือง

อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

ไม่มี

51 ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (United Nations Sustainable 

Development Cooperation Framework - 

UNSDCF) ระหว่างรัฐบาล าไทยกบัสหประชาชาติ 

วาระปี 2565 - 2569

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2

ลว. 5 ม.ค. 65 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6

ลว. 6 ม.ค. 65

บันทึก อก  ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/6

ลว. 7 ม.ค. 65

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/134

ลว. 11 ม.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่

ย่ังยืน (United Nations Sustainable Development 

Cooperation Framework - UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทย

กบัสหประชาชาติ วาระปี 2565 - 2569 เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี
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พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

52 ความเห็นต่อข้อสงวน ข้อยืดหยุ่น และ/หรือ

ระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับพันธกรณี

ความตกลง CPTPP ในส่วนที่เกีย่วข้องกบั อก.

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/3 ลว. 6 ม.ค. 2565 

 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/8 ลว. 6 ม.ค. 2565

บันทึก อก. ที่ อก 0806/8 ลว. 10 ม.ค. 2565

หนังสือ อก. ที่ อก 0806/256 

ลว. 19 ม.ค. 2565 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อสงวน ข้อ

ยืดหยุ่น และ/หรือระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับ

พันธกรณีความตกลง CPTPP

   ไม่มี

53 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade 

Policy Review: TPR) ของปานามา

P P P บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/10 

ลว. 10 ม.ค. 65

หนังสือ สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/24

ลว. 11 ม.ค. 65   และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) 

ของปานามา

   ไม่มี

54 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิ

อาเซียน-แคนาดา คร้ังที่ 10

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/17 

ลว. 13 ม.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/32

ลว. 14 ม.ค. 65 

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/32

ลว. 17 ม.ค. 65

หนังสือ อก ด่วนที่สุด  ที่ อก0806/251

ลว. 18 ม.ค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน-

แคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี+

K61:K62

   ไม่มี

55 ข้อคิดเห็นประกอบการประเมิน Medium-Term

 Programme Framework (MTPF) 2018-2021

 ของ UNIDO และความเห็นของ สศอ.

P P บันทึก กท. ที่ 0806/18 ลว. 13 ม.ค. 65      

 หนังสือ สศอ. ที่ 0806/45  ลว. 17 ม.ค. 65 

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อ อทป.อต. ส าหรับข้อคิดเห็นประกอบการ

ประเมิน Medium-Term Programme Framework (MTPF)

 2018-2021 ของ UNIDO

   ไม่มี
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ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
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เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

56 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม

ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กมัพูชา คร้ังที่ 11

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/48 

ลว. 1 ก.พ. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/95 

ลว. 2 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/872

ลว. 10 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือทวิภาคีไทย-กมัพูชา คร้ังที่ 11 เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

57 ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการกบั

มาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้

แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ

ร่วมมือด้านเศรษฐกจิและความเชื่อมโยงของห่วง

โซ่อปุทานของอาเซียนฯ

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/68

ลว. 10 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/172

ลว. 11 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย

การด าเนินการกบัมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็น

ภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกจิและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อปุทานของอาเซียน

   ไม่มี

58 ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงความตกลง

การค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

(AANZFTA)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/77 ลว. 14 ก.พ. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก  

0806/186 ลว. 17 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ข้อเสนอการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดยให้ความเห็นต่อเอกสารจ านวน 4 

ฉบับที่ใช้ส าหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงการค้า

   ไม่มี

59 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการโครงการไทย-ลาว

 เพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญ

ติบโตและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2566-2570 

(ระยะ 5 ป)ี

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/89

ลว. 21 ก.พ. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/177

ลว. 22 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1112

ลว. 23 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดเห็น

ต่อร่างแผนปฏิบัติการโครงการไทย-ลาว เพื่อความเป็นหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญติบโตและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 

2566-2570 (ระยะ 5 ป)ี
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ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
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ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

60 ความเห็นต่อร่างเอกสารเพื่อขยายสาขาความ

ร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน - จีน 

(ACFTA)

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/59

ลว. 4 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145

ลว. 7 ก.พ. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารเพื่อขยายสาขาความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้า

อาเซียน - จีน (ACFTA) โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมที่เกีย่วข้อง 

ได้แก ่สาขาเศรษฐกจิดิจิทัล เพิ่มเติมสาขาแพทย์ทางไกลหรือ

โทรเวช สาขาเศรษฐกจิสีเขียว เพิ่มเติมสาขาอตุสาหกรรม

ส่ิงแวดล้อม และสาขาความร่วมมือข้ามสาขา เพิ่มเติม

การศึกษาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสาขาเพื่อบูรณา

การยกระดับความร่วมมือให้เกดิประโยชน์สูงสุด

ไม่มี

61 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการจัดท ารายงายเขต

เศรษฐกจิ (IERs) ส าหรับการจัดท ารายงาน

นโยบายเศรษฐกจิเอเปค ประจ าปี 2565 เร่ือง 

การปฏิรูปโครงสร้างและการฟื้นฟูอย่างเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมจากผลกระทลทางเศรษฐกจิอย่าง

รุนแรง

P P P บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/135

ลว. 11 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/929

ลว. 17 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม นโยบายลด

ผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด และ BCG Economy 

Model ของ อก. เสนอต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูปโครงสร้างและการ

ฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจากผลกระทลทางเศรษฐกจิ

อย่างรุนแรง

ไม่มี

62 ความเห็น/ข้อเสนอแนะและการเข้าร่วมเป็น 

Co-sponsor โครงการเศรษฐกจิหมุนเวียน: 

ความส าคัญของขยะอเิล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค

เอเปค

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/150

ลว. 15 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1001

ลว. 17 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการ

เข้าร่วมเป็น Co-sponsor โครงการเศรษฐกจิหมุนเวียน: 

ความส าคัญของขยะอเิล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเปค พร้อมทั้ง

เสนอโครงการ Regional Workshop: ASEAN-Korea 

Dialogue for E-Waste Management ที่ อก. โดย สศอ. 

ร่วมกบั สฟอ. ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกจิ

อาเซียน-สาธารณะรัฐเกาหลี เพื่อต่อยอด/ขยายไปยังสมาชิก

เขตเศรษฐกจิเอเปคได้ต่อไป

ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

63 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

ระดับชาติ เพื่อเตรียมกการจัดประชุมผู้น าเขต

เศรษฐกจิเอเปคและการประชุมที่เกีย่วข้อง 

ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

เอเปค ปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1/2565 และ

ข้อคิดเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/167

ลว. 22 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับรายงานสรุปผลการประชุม

คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมกการจัดประชุมผู้น าเขต

เศรษฐกจิเอเปคและการประชุมที่เกีย่วข้อง ในช่วงที่ประเทศ

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 

1/2565 วันที่ 9 กมุภาพันธ์ 2565 เวลา13.30-16.30  น. 

ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) และการ

รายงานผลการด าเนินงานของ สศอ. ทีเกีย่วข้องกบัด้าน

สารัตถะและการประชาสัมพันธ์

ไม่มี

64 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ

จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอตุสาหกรรมอาเซียน-

สาธารณรัฐเกาหลี

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166

ลว. 18 ก.พ. 65

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166

ลว. 21 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1243

ลว. 28 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์

นวัตกรรมอตุสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ที่สอดคล้องกบัการพัฒนาอตุสาหกรรม 4.0 ใน

สาขาอตุสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

ไม่มี

65 ความเห็นต่อข้อมูลและข้อเสนอส าหรับการ

ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

ทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบั

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเคนยา คร้ังที่ 2

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/192

ลว. 25 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1247

ลว. 28 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ 

ส าหรับการด าเนินความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมกบัเคนยา 

ได้แก ่การจัดท าบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ด้านเหมืองแร่และ

มาตรฐาน และ ข้อเสนอความร่วมมือสาขาอตุสาหกรรม

เกษตรแปรรูป การเจียระไนพลอย และ SMEs

ไม่มี

66 ความเห็นต่อการจัดท าและลงนามเอกสาร

เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (Addendum No.1) ของ

สัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่าง

อาเซียนกบัสหภาพยุโรปของกจิกรรมการ

เสริมสร้างขีดความสามารถของส านักเลขาธิการ

อาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/33 

ลว. 26 ม.ค. 65 

บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก0806/84

ลว. 27 ม.ค. 65

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/84

ลว. 1 ก.พ. 65

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/867

ลว. 10 ก.พ. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการจัดท าและลงนามเอกสารเพิ่มเติมฉบับที่

 1 (Addendum No.1) ของสัญญาการให้ (Grant Contract) 

ระหว่างอาเซียนกบัสหภาพยุโรปของกจิกรรมการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ 

ARISE Plus  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

67 ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศกบันางเอลิซาเบท ทรัสส์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราช

อาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศอย่างไม่เป็น

ทางการ

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/35 

ลว. 27 ม.ค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/86 

ลว. 27 ม.ค. 65

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/86

ลว. 28 ม.ค. 65

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/871

ลว. 10 ก.พ. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกบันางเอลิซาเบท 

ทรัสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราช

อาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

68 ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อ

ด าเนินหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพ

ยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to 

Implement the ASEAN-EU Strategic 

Partnership (2023-2027) และข้อคิดเห็นของ 

สศอ.

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/52 ลว. 2 ก.พ. 65

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/104 ลว. 2 กพ. 65 

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/676 ลว. 3 ก.พ. 65

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

เอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-สหภาพยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to 

Implement the ASEAN-EU Strategic Partnership (2023-

2027)

   ไม่มี

69 ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนิน

ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สหราชอาณาจักร 

ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to 

Implement the ASEAN-United Kingdom 

Dialogue Partnership (2022-2026) และ

ข้อคิดเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/53 ลว. 2 ก.พ. 65

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/103 ลว. 2 กพ. 65

หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/675 ลว. 3 ก.พ. 65

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่าง

แผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-

สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to 

Implement the ASEAN-United Kingdom Dialogue 

Partnership (2022-2026)

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

70 ความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์

ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับ

รัฐมนตรี คร้ังที่ 2

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/63

ลว. 11 ก.พ. 65

บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก0806/133

ลว. 10 ก.พ. 65

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/133

ลว. 11 ก.พ. 65 

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1085

ลว. 22 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของ

การประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี คร้ังที่ 2 เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

71 ข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าระหว่าง

ประเทศ-คาซัคสถาน และความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก0806/94 

ลว. 23 ก.พ. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/208

ลว. 24 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ร่างความตกลงการค้าระหว่างประเทศ-คาซัคสถาน

   ไม่มี

72 ความเห็นต่อข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงาน

เพื่อเตรียมการด้านสารัตะส าหรับการประชุม

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-

เวียดนาม คร้ังที่ 4

P P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก  

0806/116 ลว. 7 ม.ีค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก  

0806/247 ลว. 8 ม.ีค. 65หนังสือ อก. ด่วน

มาก ที่ อก  

0806/1488 ลว. 9 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อมูลความ

คืบหน้าการด าเนินงาน และประเด็นปัญหาอปุสรรคทาง

การค้าที่คาดว่าเวียดนามอาจหยิบยกขึ้นหารือเพื่อเตรียมการ

ด้านสารัตะส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 

(JTC) ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 4

   ไม่มี
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สศอ. หน่วยงาน

อ่ืน

เห็นชอบ 

เพ่ือส่งไป

หน่วยงานอ่ืน

โดยตรง

เห็นชอบ 

เสนอผู้บรหิาร

 อก. พิจารณา

อยูร่ะหว่าง

การ

พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

73 ความเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียน

บวกสาม ค.ศ.2023-2027

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/119 ลว. 9 ม.ีค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/95 ลว. 9 ม.ีค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/1510 ลว. 10 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับช

ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ.

2023-2027

   ไม่มี

74 ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการกบั

มาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้

แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ

ร่วมมือด้านเศรษฐกจิและความเชื่อมโยงของห่วง

โซ่อปุทานของอาเซียนฯ

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/68 ลว. 10 ก.พ. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/172 ลว. 11 ก.พ. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่า

ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกจิและความเชื่อมโยง

ของห่วงโซ่อปุทานของอาเซียนในพิกดัอตัราศุลกากรที่

เกีย่วข้องกบัสินค้าอตุสาหกรรม

   ไม่มี

75 ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารผลลัพธ์

การประชุม (Agreed Minutes) ส าหรับการ

ประชุมคณกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-

เวียดนาม คร้ังที่ 4

P P บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก  

0806/126 ลว. 14 ม.ีค. 65หนังสือ สศอ. 

ด่วนมาก ที่ อก  

0806/288 ลว. 14 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed 

Minutes) ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 

(JTC) ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 4 เกีย่วกบัเอกสาร จ านวน 4 

ฉบับที่ใช้ส าหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงฯ

   ไม่มี

76 ความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเร่ิมการ

เจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของ

อาเซียน (ATIGA)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/141 ลว. 24 ม.ีค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/307 ลว. 25 ม.ีค. 65บั

นทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/307 

ลว. 28 ม.ีค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก  

0806/1888 ลว. 28 ม.ีค.65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเร่ิมการเจรจา

ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และ

ร่างเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับความตกลง

การค้าสินค้าของอาเซียน เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

   ไม่มี
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ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

77 ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจา

ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 

(Upgraded ATIGA)

P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 

ลว. 25 ม.ีค. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก  0806/327

ลว. 25 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

ความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับเอกสาร

ข้อเสนอแนะแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้า

สินค้าของอาเซียน (Upgraded ATIGA)

   ไม่มี

78 ความเห็นต่อร่างบันทึก (Record of 

Discussion:ROD) และประเด็นที่คาดว่าฝ่ายกวาง

ซีจะหยิบยกในการประชุมคณะท างานไทย - 

กวางซี คร้ังที่ 4

P P P บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/97

ลว. 28 ก.พ. 65

บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/203

ลว. 1 ม.ีค. 65

หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก 0806/1296

ลว. 2 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างบันทึก 

(Record of Discussion:ROD) และประเด็นที่คาดว่าฝ่าย

กวางซีจะหยิบยกในการประชุมคณะท างานไทย - กวางซี คร้ัง

ที่ 4 ในส่วนของสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนของไทย

ตามนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมายร่วมกนั ได้แก ่

ยานยนต์และชิ้นส่วน เภสัชภัณฑ์เพื่อการแพทย์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ไม่มี ไม่มี

79 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง

กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ

กระทรวงอตุสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา

 สาธารณรัฐอนิเดีย

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/104 

ลว. 2 ม.ีค. 65 

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222

ลว. 3 ม.ีค. 65

บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222

ลว. 4 ม.ีค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1456

ลว. 4 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง

พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอตุสาหกรรม

และพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอนิเดีย เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่มี ไม่มี

80 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade 

Policy Review: TPR) คร้ังที่ 4 ของสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ ความเห็นและประเด็นค าถาม

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/235

ลว. 4 ม.ีค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1812

ลว. 7 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็น/ประเด็นค าถาม โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกีย่วกบักฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการส่งเสริมการลงทุน

 รวมถึงข้อก าหนดของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อใช้ประกอบการ

วางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมระหว่าง

ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไม่มี ไม่มี
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พิจารณา

เห็นชอบ รบัทราบ

ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

81 ความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/243

ลว. 7 ม.ีค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1437

ลว. 8 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการประชุมสุด

ยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027 โดยเพิ่มเติมในส่วน

ของความร่วมมือด้านการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 และนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกจิและการค้า 

เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างย่ังยืน

ไม่มี ไม่มี

82 ข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการประชุมผู้น า

บิมเทค คร้ังที่ 5 และความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/260 ลว. 

10 ม.ีค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1590 ลว.

 14 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลและ

ประเด็นหารือ าหรับการผระชุมผู้น าบิมเทค คร้ังที่ 5 เกีย่วกบั

ความร่วมมือการค้า การลงทุน และการพัฒนา สาขาย่อยการ

เจรจา BIMSTEC FTA ที่ได้มีแผนด าเนินงานศึกษาวิเคราะห์

โอกาสการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรและผลกระทบของ

สินค้าอตุสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั

ภาคอตุสาหกรรม

ไม่มี ไม่มี

83 ความเห็นต่อร่างแถลงการณืร่วมรัฐมนตรีการค้า

เอเปค ปี 2565 (Zero Draft)

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/127

ลว. 15 ม.ีค. 65

บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/290

ลว. 15 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกราเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 (Zero 

Draft)ในส่วนของประเด็นส าคัญ "Open to All Oportutities"

 เพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในการจัดท า

ความตกลงการค้าเสรีเอเปค (FTAAP)

ไม่มี ไม่มี

84 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade 

Policy Review: TPR) คร้ังที่ 4 ของปากสีถาน 

ความเห็นและประเด็นค าถาม

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/129

ลว. 17 ม.ีค. 65

หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/305

ลว. 18 ม.ีค.65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ

การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review :TPR) 

เกีย่วกบัความชัดเจนของอากรตามกฎหมาย (Regulatory 

Duty: RD) และภาษีศุลกากรเพิ่ม (Addition Custom Duty:

 ACD) เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางเจรจาจัดท าความตกลง

การค้าเสรีไทย-ปากสีถาน

ไม่มี ไม่มี
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ล าดับที่ ช่ือเรื่อง/ประเด็น โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หลักฐานการอ้างอิง อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เจา้ของต้นเรื่อง การน าเสนอ ผศอ. การพิจารณาของผู้บรหิาร อก.

85 ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี 

ไทย-มองโกเลีย (ค.ศ. 2022-2027)

P P P บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/289 ลว. 

18 ม.ีค. 65

หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1714 ลว.

 22 ม.ีค. 65 และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างแผน

ความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (ค.ศ. 2022-2027) 

โดยเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนกจิกรรมการสร้างความ

ร่วมมือกบัมองโกเลีย อาทิ การแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญ การจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเครือข่ายระหว่าง

หน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินการตามแผนงาน

ไม่มี ไม่มี

86 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะท างานร่วม

ระหว่างไทยกบัคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิยูเรเซีย

 คร้ังที่ 2

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/100

ลว. 1  ม.ีค. 65      

บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ 0806/217

 ลว. 2 ม.ีค. 65      

บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/217

ลว. 3 มีค. 65       

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1455

ลว. 9 มีค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะท างานร่วมระหว่างไทย

กบัคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิยูเรเซีย คร้ังที่ 2  เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   ไม่มี

87 ข้อคิดเห็นต่อร่างต้ังต้นของแถลงการณ์วิสัยทัศน์

ร่วม (Joint Vision Statement) การประชุมสุด

ยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ค.ศ. 2022 และ

ความเห็นของ สศอ.

P P P บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/103

ลว. 2 ม.ีค. 65       

บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก0806/223

ลว. 3 ม.ีค. 65      

หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1333

ลว. 4 ม.ีค. 65  และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดเห็น

ต่อร่างต้ังต้นของแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม (Joint Vision 

Statement) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ 

ค.ศ. 2022

   ไม่มี

88 ความเห็นต่อสหพันธ์รัสเซียเรียนเชิญ รวอ. เข้า

ร่วมงาน Industrial International Fair 

(INNOPROM) คร้ังที่ 12

P  P P บันทึก กท. ที่ อก 0806/136     

ลว. 18 ม.ีค. 65                  

บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/291   

ลว. 21 ม.ีค. 65                      

บันทึก อก ที่ อก 0806/291    

ลว. 22 ม.ีค. 65       

และเร่ืองเดิม

เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร อก. ส าหรับการเข้าร่วมงาน 

Industrial International Fair (INNOPROM) คร้ังที่ 12

   ไม่มี
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,000,000 650,000 650,000 65 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของ

โครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผนการดําเนินงานและการรวบรวม

ข้อมูล

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย กําหนดกรอบการดําเนินงานที่นําไปสู่

ความสําเร็จของโครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหา บท

วิเคราะห์ที่ชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ (Hot issue) 

ในขณะนั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

แผน

    -วัดจากจํานวน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ

ปี 2565

1. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 

28 มีนาคม 2565

2. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 จํานวน 

350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับที่ปรึกษา 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน 9 4 4 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมจํานวน 8 ฐาน เดือน ปัญหา-อุปสรรค

    -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลัก การเพิ่มเติมฐานข้อมูลใหม่ 1 - 0

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพและ

มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูล

    -วัดจากจํานวน ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ

72 32 50 156.3

กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ

เคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ

ข่าว

    -วัดจากจํานวน

กิจกรรมหลัก การจัดทําบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมชีวภาพ

2 1 1 100

กิจกรรมย่อย จัดทําบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ชีวภาพ

ฉบับ

    -วัดจากจํานวน

กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 2 1 1 100

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ครั้ง

    -วัดจากจํานวน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ตอ่การลงทนุและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 2. กําหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรม และพัฒนาระบบขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่ชีน้ําและเตอืนภัยภาคอตุสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร 

ปีงบประมาณ 2565

1,250,000 812,500 812,500 65 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก โครงสร้างฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม

อาหาร

1 - 0

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย ฐาน

    -1 ฐาน ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการตลาด 1 - 0

    -1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร 1 - 0 ข้อเสนอแนะ

    -1 ฐาน ฐาน

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยี 1 - 0

    -1 ฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติ 1 - 0

    -1 ฐาย ฐาน

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงาน ข่าว บทวิเคราะห์ 9 4 4 100

กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา ฉบับ

    -1 ฉบับ

กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารภาพรวม 1 - 0

    -1 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและ

สัญญาณเตือนภัย

9 4 4 100

    -9 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส 3 2 2 100

    -3 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ 9 4 4 100

    -9 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ 2 - 0

    -2 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม 1 - 0

    -1 ฉบับ ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารรายประเทศ 9 4 4 100

    -9 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก 2 - 0

    -2 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก 9 4 4 100

    -9 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ 2 - 1 50

    -2 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก 2 1 1 100

    -2 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก 36 16 16 100

    -36 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม 18 8 8 100

    -18 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย สรุปสาระสําคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร 36 16 16 100

    -36 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและ

มาตรการการค้า

2 1 1 100

    -2 ฉบับ ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของ

ประเทศคู่ค้า

36 16 16 100

    -36 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสรุปมุมกฎหมาย/ระเบียบอาหารใกล้ตัว 9 4 4 100

    -9 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์ประเด็นร้อน 9 4 4 100

    -9 ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

อาหาร

1 - 0

    -1 ฉบับ

กิจกรรมหลัก Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา 5 - 0

กิจกรรมย่อย Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา ครั้ง

    -5 ครั้ง

กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล 1 1 1 100

กจิกรรมย่อย รายงานระหว่างดําเนินโครงการ ครั้ง

    -1 ครั้ง

กิจกรรมย่อย รายงานสิ้นสุดโครงการ 1 - 0

    -1 ครั้ง ครั้ง

กิจกรรมหลัก จัดส่งรายงานและแผนการดําเนินงาน 4 2 2 100

กิจกรรมย่อย รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ครั้ง

    -4 ครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,250,000 812,500 812,500 65 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก วางแผนการดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิ

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย วางแผนการดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ครั้ง

    -แผนการดําเนินงาน และการเตรียมระบบข้อมูลเพื่อรองรับการ

ดําเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูล 9 4 4 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล จํานวน 9 ฐานข้อมูล ครั้ง

    -ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้ว ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี ฉบับ

    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน 9 4 5 125

    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส 3 1 2 200

    -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม 9 4 6 150

    -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม ฉบับ

กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 9 4 6 150

    -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่

น่าสนใจ

1 - 0

    -รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดทําข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

90 40 171 427.5

กิจกรรมย่อย ติดตาม จัดทําข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง

ในและต่างประเทศ

ข่าว

    -ข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บํารุงรักษาฐานข้อมูล 9 4 4 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ บํารุงรักษาฐานข้อมูล และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้งานสืบค้นข้อมูล

ครั้ง

    -เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว

 ต่อเนื่อง และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

9 4 4 100

กิจกรรมย่อย เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ครั้ง

    -การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางกับสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 2 1 1 100

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ครั้ง

    -ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)

1,250,000 812,500 812,500 65 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผลการดําเนินงาน 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย วางแผนการดําเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิและทุติย

ภูมิ

ข้อมูล

    -ข้อมูล ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูป

อิเล็กทรอนิกส์

9 3 3 100

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม สิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ)

ข้อมูล

    -ข้อมูล/สาขา ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นําเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)

27 12 12 100

    -ข้อมูล ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ)

27 12 12 100

    -ข้อมูล ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนงัและรองเท้า)

18 8 8 100

    -ข้อมูล ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile ได้แก่ Textile & 

Garment, Leather & Shoes)

2 - 0

    -ข้อมูล ฉบับ

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า)

18 8 8 100

    -ข้อมูล ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

9 4 4 100

    -ข้อมูล ข้อมูล
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9 4 4 100

    -ข้อมูล/สาขา ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9 4 4 100

    -ข้อมูล ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น 2 - 0

    -ข้อมูล ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link 3 1 1 100

    -ข้อมูล ข้อมูล

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอแฟชั่น (Clip video) 3 1 1 100

    -ข้อมูล ข้อมูล

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ 1 - 0

กิจกรรมย่อย รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย ปี 2564/2565 ฉบับ

    -ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรม

แฟชั่นภาพรวม และรายอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและ

เครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook)

3 1 1 100

    -ฉบับ ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ 180 80 80 100

    -ข่าว ข่าว

กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาส

ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast

3 1 1 100

    -ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ครั้ง

    -ครั้ง

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น

1 - 0

    -ครั้ง ครั้ง

กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ 2 - 0

กิจกรรมย่อย ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้ง

    -ครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ

ไม้ยางพารา ปี 2565

1,250,000 812,500 812,500 65 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การวางแผนการดําเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย กําหนดกรอบการดําเนินงานที่นําไปสู่ความสําเร็จของ

โครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหา บทวิเคราะห์ที่ชัดเจน และ

เป็นประเด็นสนใจ (Hot issue)

แผน

    -วัดจากจํานวน ปัญหา-อุปสรรค

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

67



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ

ไม้ยางพารา

9 4 4 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้

ยางพารา

เดือน

    -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ

เคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

180 80 90 112.5

กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ

เคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

ข่าว

    -วัดจากจํานวน

กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 9 4 4 100

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้

ยางพารารายเดือน

ฉบับ

    -วัดจากจํานวน

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้

ยางพารารายไตรมาส

3 2 2 100

    -วัดจากจํานวน ฉบับ

กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้

ยางพารารายปี

1 - 0

    -วัดจากจํานวน ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม 9 4 4 100

    -วัดจากจํานวน ฉบับ

กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

และไม้ยางพารา

1 - 0

    -วัดจากจํานวน ฉบับ

กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 2 1 1 100

กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ครั้ง

    -วัดจากจํานวน
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและ

เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 1,250,000 687,500 687,500 55 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ยานยนต์ปัจจุบัน และ

ยานยนต์สมัยใหม่

1 - update 

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผู้ผลิตรถยนต์) ฐาน

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ปัญหา-อุปสรรค

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผู้ผลิต

รถยนต์รถจักรยานยนต์)

1 - update 

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์)

1 - update ข้อเสนอแนะ

    -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.1 ผู้ผลิต

รถยนต์)

1 - update 

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.2 ผู้ผลิต

รถจักรยานยนต์)

1 - update 

    -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3 ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์)

1 - update 

    -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 

รถยนต์(1.3.1.1 ผลิต))

9 3 3 100

    -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 

รถยนต์(1.3.1.2 จําหน่าย))

9 3 3 100

    -ข้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 

รถยนต์(1.3.1.3 จดทะเบียน))

9 3 3 100

    -ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 

รถยนต์(1.3.1.4 มูลค่าส่งออกและนําเข้า))

9 3 3 100

    -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนําเข้ารถยนต์ในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 

รถยนต์(1.3.1.5 อัตราการปล่อย CO2))

9 3 3 100

    -ข้อมูลอัตราการปล่อย CO2 ของรถยนต์ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 

รถจักรยานยนต์(1.3.2.1 ผลิต))

9 3 3 100

    -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 

รถจักรยานยนต์(1.3.2.2 จําหน่าย))

9 3 3 100

    -ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 

รถจักรยานยนต์(1.3.2.3 จดทะเบียน))

9 3 3 100

    -ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 

รถจักรยานยนต์(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและนําเข้า))

9 3 3 100

    -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนําเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 

รถยนต์(1.4.1.1 ผลิต))

1 - 0

    -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 

รถยนต์(1.4.1.2 จําหน่าย))

1 - 0

    -ข้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 

รถจักรยานยนต์(1.4.2.1 ผลิต))

1 - 0

    -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 

รถจักรยานยนต์(1.4.2.2 จําหน่าย))

1 - 0

    -ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (FTA และ อัตรา

อากร)

1 - update 

    -ข้อมูล FTA และ อัตราอากร ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ 

(1.6.1 มาตรฐานในประเทศ)

1 - update 

    -ข้อมูลมาตรฐานในประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ 

(1.6.2 มาตรฐานต่างประเทศ)

1 - update 

    -ข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ ฐาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 9 3 3 100

    -ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

1 - update 

    -ประกาศกฏระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ยานยนต์

180 60 107 178.33

    -ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ข่าว

กิจกรรมหลัก 2. จัดทํารายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ 9 3 3 100

กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยราย

เดือน

ฉบับ

    -รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน

กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ราย

ไตรมาส

3 1 1 100

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยาน

ยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก

1 1 1 100

    -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะ

การค้าโลก

ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี 1 1 1 100

    -รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ประจําปี ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic 9 3 3 100

    -Infographic เรื่อง

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ข้อมูล 72 24 56 233.33

กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook ครั้ง

    -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook

กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E-Mews ให้กับ

สมาชิก)

72 24 25 104.17

    -การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล์ (ส่ง E-News ให้กับสมาชิก) ครั้ง

กิจกรรมย่อย 3.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 0

    -การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้ง

กิจกรรมหลัก 4. การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ 2 - 0

กิจกรรมย่อย 4.1 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ ครั้ง

    -การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต 

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

 6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ ปี 2565

1,000,000 550,000 550,000 55 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 -  มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก 1. กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการจัดหาและ

เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการจัดหาและเก็บ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งาน

    -งาน ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก 2. ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล 1 - update 

กิจกรรมย่อย 2.1 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ฐาน

    -ฐาน ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในประเทศ 1 - update 

    -ฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงระบบข้อมูล ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสําคัญ

1 - update 

    -ฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ

1 - update 

    -งาน ฐาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 2.5 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล สถิตินําเข้า-ส่งออก 1 - update 

    -ฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย 2.6 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลสถิตินําเข้า-ส่งออก 

ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ ที่สําคัญ 4 

ประเทศ

1 - update 

    -ฐาน ฐาน

กิจกรรมย่อย 2.7 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลมาตรการ ที่

เกี่ยวข้อง

1 - update 

    -ฐาน ฐาน

กิจกรรมหลัก 3. จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ

อัตโนมัติ

9 3 3 100

กจิกรรมย่อย 3.1 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ

อัตโนมัติ รายเดือน

ฉบับ

    -ฉบับ

กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ

อัตโนมัติ รายไตรมาส

3 1 1 100

    -ฉบับ ฉบับ

กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทํารายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ รายปี

1 - update 

    -ฉบับ ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก 4. การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น สถานการณ์

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติของไทย

1 - update 

กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น ครั้ง

    -ครั้ง

กิจกรรมหลัก 5. ประเมินความพึงพอใจ 1 - update 

กิจกรรมย่อย 5.1 การประเมินความพึงพอใจ ครั้ง

    -ครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,250,000 687,500 687,500 55 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

1 - update กําลังดําเนินการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรมย่อย 1.1ข้อมูลผู้ประกอบการ ฐาน

    -ข้อมูลผู้ประกอบการ ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต 1 - update 

    -ข้อมูลการผลิต ฐาน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด 1 - update ข้อเสนอแนะ

    -ข้อมูลการตลาด ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.4ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ

1 - update 

    -ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งในและต่างประเทศ

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.5ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษี

ขาเข้าของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

ของไทย

1 - update 

    -ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขาเข้าของ

สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย

ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.6ข้อมูลภาวะการลงทุน 1 - update 

    -ข้อมูลภาวะการลงทุน ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.7ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

1 - update 

    -ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.8ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 1 - update 

    -ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ฐาน

81



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 1.9ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 1 - update 

    -ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.10ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

1 - update 

    -ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.11ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

1 - update 

    -ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฐาน

กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัย ที่

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9 3 3 100

กิจกรรมย่อย 2.1รายงานสถานการณ์รายเดือน ฉบับ

    -รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.2รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.3รายงานสถานการณ์รายปี 1 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์รายปี ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.4รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early 

Warning System)

27 9 9 100

    -รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning 

System)

ฉบับ

82



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 2.5รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจําลองประมาณการแนวโน้ม

อุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก

18 6 6 100

    -รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์จากแบบจําลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการ

ผลิตและการส่งออก

ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.6ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile)

2 - update 

    -ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(Industry/Product Profile)

ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.7ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศที่สําคัญ (Country Profile)

1 - update 

    -ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สําคัญ 

(Country Profile)

ฉบับ

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่และนําเสนอข้อมูล 2 1 1 100

กิจกรรมย่อย 3.1จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)

ครั้ง

    -การจัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน (CEO Forum)

กิจกรรมย่อย 3.2 เว็บไซต์ 1 - update 

    -เว็บไซต์ อัพเดตและรายงานความก้าวหน้า ระบบ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก 4. การดําเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการ

ใช้บริการ

1 - update 

กิจกรรมย่อย การดําเนินงานประเมิน/ สรุปความ พึงพอใจของการ

ใช้บริการ

ครั้ง

    -การดําเนินงานประเมิน/ สรุปความ พึงพอใจของการใช้บริการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเ้ติบโตและเข็มแข็ง

 3. ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมที่ใช้ปจัจัยการผลิตภายในประเทศใหม้ีมูลค่าเพิ่มสูงขึน้

 6. พฒันาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศสู่การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมของอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาปจัจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ต่อการลงทนุและการพฒันาอุตสาหกรรม

 2. ก าหนดทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรม และพฒันาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้น าและเตือนภยั

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

1,000,000 550,000 550,000 55 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1.รวบรวมและปรับปรุงหรือพฒันา ฐานข้อมูลของ
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชื้นส่วนอากาศยาน

1 - update 

งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย

กิจกรรมย่อย 1.1 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและ
การผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่าน าเข้า-
ส่งออกของไทย และการลงทนุในประเทศไทย

    -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต 
ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่าน าเข้า-ส่งออกของ
ไทย และการลงทนุในประเทศไทย

กิจกรรมย่อย 1.2 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการใน
ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบ ารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน

- update 

    -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบ ารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ปญัหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 1.3รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกีย่วข้องกับกฎ 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบ ารุงอากาศยาน

และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

- update ข้อเสนอแนะ

    -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกีย่วข้องกับกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ
 และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบ ารุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน

-

1

1
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย

กิจกรรมย่อย 1.4พฒันาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน

- update 

    -พฒันาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิต

ชิ้นส่วนอากาศยาน

กิจกรรมหลัก 2.การจัดท ารายงานการศึกษาเชิงลึก การพฒันา
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

- update 

กิจกรรมย่อย การจัดท ารายงานการศึกษาเชิงลึก การพฒันา
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

    -การจัดท ารายงานการศึกษาเชิงลึกการพฒันาอุตสาหกรรมซ่อม

บ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

กิจกรรมหลัก 3. การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพนัธ์เว็บไซต์ - update 

กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพนัธ์เว็บไซต์

    -การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพนัธ์เว็บไซต์

กิจกรรมหลัก 4.ประเมินความพงึพอใจและสรุปผลการใช้บริการ 1 1 100

กิจกรรมย่อย ประเมินความพงึพอใจและสรุปผลการใช้บริการ

    -ประเมินความพงึพอใจและสรุปผลการใช้บริการ

1

2

1

1
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 

ในการพัมนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานท จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 1,250,000 687,500 687,500 55 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 3000 - update 

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติก ราย

    -จํานวนผู้ประกอบการพลาสติกที่ทําการสํารวจ ปัญหา-อุปสรรค

16 - update 

ฐาน

กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการเตือนภัย/การคาดการณ์ 9 3 2 66.67 ข้อเสนอแนะ

    -จํานวนรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก ครั้ง

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์ 36 12 8 66.67

กิจกรรมย่อย การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์ ครั้ง

    -จํานวนการจัดทํา E-News

9 3 update 

ครั้ง

4 1 update 

ครั้ง

กิจกรรมหลัก รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 1 - update 

กิจกรรมย่อย จํานวนรายงานเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก เรื่อง

    -จํานวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก

กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 - update 

กิจกรรมย่อย สัมนาเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ครั้ง

    -จํานวนครั้งในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล

    -จํานวนฐานข้อมูล

    -รายงานสถานการณ์รายเดือน

    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส/รายปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter 90 30 20 66.67

    -จํานวนเรื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 

Facebook/Twitter

เรื่อง

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดทํา 

e-learning

9 3 2 66.67

กิจกรรมย่อย E-learning เรื่อง

    -จํานวนเรื่องในการ E-learning
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์
1,250,000 687,500 687,500 55 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. การสํารวจ รวบรวม และจัดทําฐานข้อมูล 1 - 0
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ฐาน
    -ฐานข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต 1 - 0
    -ฐานข้อมูลการผลิต ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย 1 - 0 ข้อเสนอแนะ

    -ฐานข้อมูลการตลาดของไทย ฐาน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ 1 - 0
    -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม 1 - 0
    -ฐานข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์
1 - 0

    -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์
ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์
1 - 0

    -ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 - 0

    -ฐานข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฐาน
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์
180 60 73 121.67

    -ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข่าว
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ 1 - 0

    -ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ ฐาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 3 3 100

    -ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย 9 3 3 100
    -ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก และนําเสนอในรูปแบบกราฟ ครั้ง
กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง 1 - 0
    -ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฐาน
กิจกรรมหลัก 2. จัดทํารายงานและบทวิเคราะห์ 9 3 1 33.33
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน ฉบับ
    -รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน

กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส 3 1 1 100
    -รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก 1 - 0

    -รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก ฉบับ
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 1 - 0

    -รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ฉบับ
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ นําเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 - 0
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้ง
    -การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 3.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook 180 60 60 100
    -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook180 เรื่อง
กิจกรรมย่อย 3.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก 36 12 12 100
    -จํานวน E-News ครั้ง
กิจกรรมหลัก 4. ดําเนินงานในด้านอื่น ๆ 2 1 1 100
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ ครั้ง

    -ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลห

การ

1,250,000 687,500 687,500 55 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 1 - 0

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย ฐาน

    -ฐานข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนําของโลก 1 - 0

    -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนําของโลก ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิต 9 3 3 100 ข้อเสนอแนะ

    -ข้อมูลการผลิต ครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการตลาด 9 3 3 100

    -ข้อมูลการตลาด ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลราคา 9 3 3 100

    -ข้อมูลราคา ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ 1 - 0

    -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก 450 150 150 100

    -ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ข่าว

กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก 1 - 0

    -ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 - 0

    -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 - 0

    -ฐานข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 - 0

    -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/

กฎระเบียบ

1 - 0

    -ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ ฐาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์ 9 3 3 100

กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน ฉบับ

    -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน

กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส 3 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และ

วิเคราะห์ภาวะการค้าโลก

1 - 0

    -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะ

การค้าโลก

ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย 1 - 0

    -โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning

 System)

9 3 3 100

    -รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning System) ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กใน

อาเซียนเป็นรายไตรมาส

3 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตร

มาส

ฉบับ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย 2.8 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก 1 - 0

    -รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน 5 - 0

    -บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน ฉบับ

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ 45 15 15 100

กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 

Facebook

เรื่อง

    -ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook

กิจกรรมย่อย 3.2 จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ 10 2 4 200

    -จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ ราย

กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้

บริการข้อมูล

2 1 1 100

    -ผลประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล ครั้ง

กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนา 1 - 0

    -การจัดสัมมนา ครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 2. กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 1,250,000 687,500 687,500 55 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 1 - 0

กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องจักรกลไทย ฐาน

    -ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย 1.2 สถิติการนําเข้า-ส่งออกของไทย 9 3 3 100

    -สถิติการนําเข้า-ส่งออกของไทย ครั้ง

กิจกรรมย่อย 1.3 รายชื่อผู้นําเข้า-ส่งออกรายสําคัญ 1 - 0 ข้อเสนอแนะ

    -ฐานข้อมูลรายชื่อผู้นําเข้า-ส่งออกรายสําคัญ ฐาน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 1.4 สถิติการนําเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ 1 - 0

    -ฐานข้อมูลสถิติการนําเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 - 0

    -ฐานข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 1 - 0

    -ฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 - 0

    -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.8 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล

270 90 90 100

    -ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าว

กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมุลการส่งเสริมการลงทุน 1 - 0

    -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน ฐาน

กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

1 - 0

    -ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ฐาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมหลัก 2. การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห์ 9 3 3 100

กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน ฉบับ

    -รายงานสถานการณ์รายเดือน

กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 1 1 100

    -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะ

การค้าโลก

1 - 0

    -รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 1 - 0

    -โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ฉบับ

กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัย (Early Warning System) 9 3 3 100

    -รายงานเตือนภัย (Early Warning System) ฉบับ

กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ 1 - 0

กิจกรรมย่อย 3.1 สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล

ครั้ง

    -สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 27 9 9 100

    -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook เรื่อง

กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้

บริการ

2 1 1 100

    -การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ ครั้ง

กิจกรรมย่อย 3.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ 5 1 1 100

    -จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ ราย
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต 

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่ม

ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)

1,250,000 437,500 437,500 35 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือ

รูปแบบการนําเสนอในเว็บไซต์

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือ

รูปแบบการนําเสนอในเว็บไซต์

ครั้ง

    -การพัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบ

การนําเสนอเว็บไซต์

ปัญหา-อุปสรรค

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูล

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Data

 (IMD) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย Asian 

Productivity Databook (APO) ข้อมูลผลิตภาพแรงงานรายสาขา

อุตสาหกรรม (Industrial Productivity) และข้อมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ

 (Business Productivity)

4 4 2 50

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูล

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Data

 (IMD) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย Asian 

Productivity Databook (APO) ข้อมูลผลิตภาพแรงงานรายสาขา

อุตสาหกรรม (Industrial Productivity) และข้อมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ

 (Business Productivity)

ข้อมูล

    -ข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพของ

องค์กร (Self - Assessment)

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพของ

องค์กร (Self - Assessment)

ข้อมูล

    -ข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self - 

Assessment)
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ให้เป็นปัจจุบัน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ให้เป็นปัจจุบัน

ข้อมูล

    -ข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของ

หน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized 

Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

4.0

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized 

Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

4.0

ข้อมูล

    -ข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการ

ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ใน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ใน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

ข้อมูล

    -ข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลผู้ให้บริการในด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

กิจกรรมหลัก จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) 

เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) 

เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ

เรื่อง

    -แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่ม

ผลิตภาพ

กิจกรรมหลัก จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ 

(Productivity Outlook) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก

2 - 0

กิจกรรมย่อย จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ 

(Productivity Outlook) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก

เรื่อง

    -บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ (Productivity Outlook) 

นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบ

อินโฟกราฟิก

2 - 0

กิจกรรมย่อย จัดทําบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบ

อินโฟกราฟิก

เรื่อง

    - บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 

(Industry 4.0 Knowledge) นํามาจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟิก

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก 1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก เรื่อง

    -รายงานการศึกษาเชิงลึก

กิจกรรมหลัก การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมาย

ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ

2 1 0

กิจกรรมย่อย การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ

ครั้ง

    -การจัดทําจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3 1 1 100

กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้ง

    -การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา 3 1 1 100

กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา ครั้ง

    -การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา

กิจกรรมหลัก การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์

ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่

กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 20 คน

1 - 0

กิจกรรมย่อย การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์

ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่

กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 20 คน

ครั้ง

    -การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

อัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่

กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 20 คน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม

2 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม

ครั้ง

    -ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต 

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ

จัดการและการเตือนภัย

1,250,000 437,500 437,500 35 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning 

System) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สําคัญ

 โดยติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบ

กับผู้ประกอบการ รวมทั้งทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

 และแสดงผลการเตือนภัยด้วยข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign)

 ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

1 1 1 100

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning 

System) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สําคัญ

 โดยติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบ

กับผู้ประกอบการ รวมทั้งทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

 และแสดงผลการเตือนภัยด้วยข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign)

 ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

รูปแบบ

    -รูปแบบการแจ้งเตือนภัย ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน

ระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัย

และมีข้อมูลสมบูรณ์โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ 

จํานวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ

จัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและ

กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ 

ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้าน

มาตรฐานระบบการจัดการ

5 5 5 100
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน

ระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัย

และมีข้อมูลสมบูรณ์โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ 

จํานวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ

จัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและ

กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ 

ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้าน

มาตรฐานระบบการจัดการ

ข้อมูล

    -ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบ

ทาง การค้าเชิงเทคนิค

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และ

ความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของ

มาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้ง

แนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

 พร้อมจัดทําบทความ/บทวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่

27 9 9 100
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และ

ความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของ

มาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้ง

แนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

 พร้อมจัดทําบทความ/บทวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่

เรื่อง

    -บทความ/บทวิเคราะห์

กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนํามาตรฐาน

ระบบการจัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจไปใช้ และ

จัดทําเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่

1 - 0

กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนํามาตรฐาน

ระบบการจัดการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจไปใช้ และ

จัดทําเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่

เรื่อง

    -แนวทางการปฏิบัติ

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก 1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานการศึกษาเชิงลึก เรื่อง

    -รายงานการศึกษาเชิงลึก

113



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ

การจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สําคัญผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น

9 3 3 100

กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ

การจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สําคัญผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น

ฉบับ

    -จดหมายข่าว

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา

ในรูปแบบที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกําหนดต่อสาธารณชน 

รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

ประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการที่สําคัญ

และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

2 - 0

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา

ในรูปแบบที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกําหนดต่อสาธารณชน 

รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

ประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการที่สําคัญ

และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ครั้ง

    -สัมมนาวิชาการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้าน

มาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน 

และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก

1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้าน

มาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน 

และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก

ครั้ง

    -พัฒนาเว็บไซต์

กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน

มาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

2 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน

มาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

ครั้ง

    -ประเมินผลความพึงพอใจ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

1,000,000 0 0 0 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์ 1 - 0 ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์ ครั้ง

    -การประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue

 Working Group: AD) จํานวน 1 ครั้ง

กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี 1 - 0 ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี ครั้ง

    -การประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue 

Working Group: CD) จํานวน 1 ครั้ง

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาศการเป็นเจ้าภาพ

การประชุมเอเปคของไทยในปี 2565

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(Capacity Building Network)

1 - 0

กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(Capacity Building Network)

ครั้ง

    -การประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Development Working Group: HRDWG) จํานวน 1 ครั้ง

กิจกรรมหลัก การจัดกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง 

แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทาย

ทางธุรกิจ

1 - 0

กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง 

แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทาย

ทางธุรกิจ

ครั้ง

    -การจัดประชุม กิจกรรมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการ

ก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ 

จํานวน 1 ครั้ง

กิจกรรมหลัก การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน 2 1 1 100

กิจกรรมย่อย การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน ครั้ง

    -การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (Committee 

on Trade and Investment: CTI) จํานวน 2 ครั้ง
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แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงานงบประมาณจดัสรร : 2. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอตุสาหกรรมให้เติบโตและเขม็แขง็

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอตุสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อปุทานให้เป็นผู้มสีมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจดัการ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

 5. เสริมประสิทธภิาพการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานของภาคอตุสาหกรรม

 6. พัฒนาคลัสเตอร์อตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมของอาเซียน

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอตุสาหกรรม

 5. บูรณาการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพัฒนาปัจจยัสนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมให้เป็นมติรกบัสังคมและส่ิงแวดล้อม

 4. ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อตุสาหกรรมที่มศัีกยภาพเป็นอตุสาหกรรมเชงินิเวศ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอยา่งมคุีณภาพ

 3.พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอตุสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

โครงการพัฒนาความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

(กลยทุธก์ารสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือขา่ยการผลิตและห่วงโซ่อปุทานในระดับภูมภิาค

ของอตุสาหกรรมไทยกบัประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS)

2,200,000 645,000 645,000 29.32 ผลการด าเนินงาน (อธบิายรายละเอยีด 

ความกา้วหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลกั ก าหนดแนวทาง/วธิกีารศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง

กบัหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมขอ้มลู

1 1 1 100

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน

โครงการตามยทุธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดอืน ( ตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ

ยทุธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วดัเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

แผน/ผล 6 เดอืน แผน/ผล 6 เดอืน
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ผลการด าเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

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

กิจกรรมยอ่ย 1. ก าหนดแนวทาง/วธิกีารศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง

กบัหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมขอ้มลู

ขอ้มลู

    -ขอ้มลูแนวทาง/วธิกีารศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานอื่น/แนว

ทางการรวบรวมขอ้มลู

ปัญหา-อปุสรรค

กิจกรรมหลกั ศึกษาขอ้มลูโครงสร้างทางเศรษฐกจิ แนวทางการคัดเลือกอตุสาหกรรม

เป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS (สปป. ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และ

กมัพูชา) โดยเคร่ืองมอืที่เหมาะสม

1 1 1 100

กิจกรรมยอ่ย ศึกษาขอ้มลูโครงสร้างทางเศรษฐกจิ แนวทางการคัดเลือกอตุสาหกรรม

เป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS (สปป. ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และ

กมัพูชา) โดยเคร่ืองมอืที่เหมาะสม

ขอ้มลู

    -ขอ้มลูโครงสร้างทางเศรษฐกจิ แนวทางการคัดเลือกอตุสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ

เพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS (สปป. ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และกมัพูชา)

ขอ้เสนอแนะ

กิจกรรมหลกั ศึกษาขอ้มลูเชงิลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภูมแิละชอ้

มลูทุติยภูมเิกี่ยวกบัขอ้มลูเศรษฐกจิมหภาค รายสาขาอตุสาหกรรมส าคัญ การค้าและการ

ลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS

1 - 0

กิจกรรมยอ่ย ศึกษาขอ้มลูเชงิลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภูมแิละชอ้

มลูทุติยภูมเิกี่ยวกบัขอ้มลูเศรษฐกจิมหภาค รายสาขาอตุสาหกรรมส าคัญ การค้าและการ

ลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS

ขอ้มลู
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ผลการด าเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

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

    -ขอ้มลูเชงิลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภูมแิละ

ชอ้มลูทุติยภูมเิกี่ยวกบัขอ้มลูเศรษฐกจิมหภาค รายสาขาอตุสาหกรรมส าคัญ การค้าและการ

ลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS

กิจกรรมหลกั ศึกษาวเิคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมอื

ด้านเครือขา่ยการผลิตและห่วงโซ่อปุทานกบัภาคอตุสาหกรรมไทย

1 - 0

กิจกรรมยอ่ย ศึกษาวเิคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมอื

ด้านเครือขา่ยการผลิตและห่วงโซ่อปุทานกบัภาคอตุสาหกรรมไทย

ขอ้มลู

    -ขอ้มลูผลการวเิคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมอื

ด้านเครือขา่ยการผลิตและห่วงโซ่อปุทานกบัภาคอตุสาหกรรมไทย

กิจกรรมหลกั ศึกษา วเิคราะห์นโยบาย โอกาส อปุสรรคในการค้าและการลงทุนระหวา่งไทย

และประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS

1 - 0

กิจกรรมยอ่ย ศึกษา วเิคราะห์นโยบาย โอกาส อปุสรรคในการค้าและการลงทุนระหวา่งไทย

และประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS

ขอ้มลู

    -ขอ้มลูผลการวเิคราะห์นโยบาย โอกาส อปุสรรคในการค้าและการลงทุนระหวา่งไทย

และประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS

กิจกรรมหลกั การประชมุกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จ านวนรวม 4 

คร้ัง (ส่วนกลาง 1 คร้ังและจงัหวดัชายแดนที่มพีื้นที่ติดกบัประเทศสมาชกิ ACMECS 3 คร้ัง) 

และ/หรือการใชร้ะบบการประชมุทางไกล (Video conference)

4 - 0

กิจกรรมยอ่ย การประชมุกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จ านวน

รวม 4 คร้ัง (ส่วนกลาง 1 คร้ังและจงัหวดัชายแดนที่มพีื้นที่ติดกบัประเทศสมาชกิ ACMECS 

3 คร้ัง) และ/หรือการใชร้ะบบการประชมุทางไกล (Video conference)

คร้ัง

    -จ านวนการประชมุกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group)
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ผลการด าเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

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

กิจกรรมหลกั ศึกษาวเิคราะห์อตุสาหกรรมเป้าหมายที่มศัีกยภาพในประเทศ

เพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS อยา่งน้อย 3 สาขา

3 - 0

กิจกรรมยอ่ย . ศึกษาวเิคราะห์อตุสาหกรรมเป้าหมายที่มศัีกยภาพในประเทศ

เพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS อยา่งน้อย 3 สาขา

สาขา

    -ขอ้มลูผลการวเิคราะห์อตุสาหกรรมเป้าหมายที่มศัีกยภาพในประเทศเพื่อนบ้าน

ในภูมภิาค ACMECS

กิจกรรมหลกั ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท ากลยทุธส์ร้างความเชื่อมโยงด้านอตุสาหกรรม

ระหวา่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS พร้อมทั้ง

แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอตุสาหกรรมเป้าหมาย

1 - 0

กิจกรรมยอ่ย ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท ากลยทุธส์ร้างความเชื่อมโยงด้านอตุสาหกรรม

ระหวา่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาค ACMECS พร้อมทั้ง

แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ขอ้เสนอ

    -กลยทุธส์ร้างความเชื่อมโยงด้านอตุสาหกรรมระหวา่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน

ภูมภิาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอตุสาหกรรมเป้าหมาย

กิจกรรมหลกั จดัสัมมนาคร้ังใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง และ/หรือการใช้

ระบบการประชมุทางไกล (Video conference)

1 - 0

กิจกรรมยอ่ย จดัสัมมนาคร้ังใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง และ/หรือการใช้

ระบบการประชมุทางไกล (Video conference)

คร้ัง

    -จ านวนการสัมมนาคร้ังใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
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ผลการด าเนินงาน/
ทั้งปี ทั้งปี ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม

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

กิจกรรมหลกั จดัฝึกอบรมให้กบัเจา้หน้าที่ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม หน่วยงาน

ภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือการใชร้ะบบการประชมุทางไกล (Video 

conference)

30 - 0

กิจกรรมยอ่ย จดัฝึกอบรมให้กบัเจา้หน้าที่ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม หน่วยงาน

ภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือการใชร้ะบบการประชมุทางไกล (Video 

conference)

คน

    -จ านวนผู้เขา้รับการอบรมทั้งที่เป็นเจา้หน้าที่ส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมหน่วยงาน

ภาครัฐอื่นและเอกชนที่เกี่ยวขอ้งกบังานด้าน ACMECS
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

3,100,000 1,085,000 1,085,000 35.00 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 10 10 10 100

กิจกรรมย่อย กรอบแนวคิดและแผนการดําเนินโครงการ และศึกษา 

ทบทวน วิเคราะห์แนวทาง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ชุด

    -รายงาน 10 ชุด

งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

โครงการพัฒนาแบบจําลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาวการณ์

และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

1. จัดทําแบบจําลองสําหรับการคาดการณ์

และประเมินผลกระทบที่มีต่อ

ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและราย

สาขาอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 

I)

10 - 0

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค และ

ศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญ เพื่อจัดทํางานศึกษา

เชิงลึกโดยใช้แบบจําลองที่ได้ปรับปรุง

ชุด

    -รายงาน 10 ชุด

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 

II)

10 - 0

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลอง (ต่อ) และจัดทําผลงาน

ศึกษาทางวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ชุด ปัญหา-อุปสรรค

    -รายงาน 10 ชุด

กิจกรรมหลัก จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ

บทสรุปผู้บริหาร

20 - 0 ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย 1. รายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร ชุด

    -รายงาน 20 ชุด

กิจกรรมย่อย 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สศอ. 3 - 0

    -จํานวนครั้ง ครั้ง

กิจกรรมย่อย 3. จัดสัมมนาเชิงวิชาการและนําเสนอผลงานเชิงวิชาการ 1 - 0

    -จํานวนครั้ง ครั้ง

2. ปรับปรุงและพัฒนาแบบจะลอง

เศรษฐกิจมหภาคที่ สศอ. มีอยู่ให้ทันสมัย

และเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 และประเมินผลกระทบที่มีต่อ

ภาคอุตสาหกรรม

3. ศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมที่สําคัญ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ

โครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่

8,800,000 3,520,000 3,520,000 40 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและ

วิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทํา

สํามะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม

ไทยในอนาคต

1 0.5 0.5 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและ

วิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทํา

สํามะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม

ไทยในอนาคต

ระบบ

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

    -มีระบบประมวลผลและวิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ

การปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลดัชนี

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะโน

อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยใน

อนาคต

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลดัชนี

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐานตามการจัดทําสํามะโน

อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยใน

อนาคต

ระบบ

    -มีระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปี

ฐานตามการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบจําลองการ

ประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน

 TSIC

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบจําลองการ

ประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน

 TSIC

ระบบ

126



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

    -มีระบบจําลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation 

Process) ตามมาตรฐาน TSIC โดยสามารถทดสอบข้อมูลการ

ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรม ตามฤดูกาลหรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนี

อุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐาน

ตามการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม สําหรับผู้รับบริการ (Front End)

 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End)

1 - 0

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนี

อุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับปีฐาน

ตามการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม สําหรับผู้รับบริการ (Front End)

 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End)

ระบบ

    -มีระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

เพื่อรองรับการปรับปีฐานตาม การจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม 

สําหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน

ข้อมูล (Back End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลดัชนี

อุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

TSIC ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application 

Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการสิทธิ์

1 - 0

กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application 

Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการสิทธิ์

รายการ

    -มีการพัฒนา Application Programming Interface (API) 

รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์

กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ 1 - 0

กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ

อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความความเหมาะสมของ

สถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ครั้ง

    -มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ

อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความความเหมาะสมของ

สถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่

เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกัน

จํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน

1 - 0

    -มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่

เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกัน

จํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน

ครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ

 เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม 20,021,600 12,012,960 12,012,960 60 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

20 20 20 100 มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม

โครงการ

สถาน

ประกอบการ

    -รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ปัญหา-อุปสรรค

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของ

สถานประกอบการ

20 20 20 100

    -คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของสถาน

ประกอบการ

สถาน

ประกอบการ

กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 220 105 60 57.14 ข้อเสนอแนะ

    -พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ MD 

กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่น

ขอรับรองมาตรฐาน

180 75 40 53.33

    -เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน

MD 

กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย 20 5 5 100

    -ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย จัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2000 100 0

    -จัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ชิ้น

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาด 1 - 0

    -ส่งเสริมการตลาด การสร้างการรับรู้วงกว้างโดยการออก

งานแสดงสินค้าในประเทศ

งาน

กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสํารวจความพร้อมของ

สถานประกอบการ

20 20 20 100

    -สํารวจความพร้อมของสถานประกอบการ สถาน

ประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์

ใหม่

30 30 20 66.67

กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหา

ช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสํารวจ

ข้อมูลสถานประกอบการ

สถาน

ประกอบการ

    -เข้าสํารวจข้อมูลสถานประกอบการเพื่อทวนสอบ

ศักยภาพเทียบกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือประเมินศักยภาพ

ที่สถานประกอบการจัดทําขึ้น

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการที่มี

ศักยภาพเข้าร่วมโครงการ

1 1 1 100

    -ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้า

ร่วมโครงการ

งาน

กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหา

ช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสํารวจ

ข้อมูลสถานประกอบการ

30 30 30 100

    -ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหาช่องว่างการ

พัฒนา (Skill gap analysis) โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน

ตนเอง (Self-assessment)

สถาน

ประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 2 2 1 50

    -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 

รายพร้อมทั้งจําแนกระดับการเป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหาร

ของสถานประกอบการ ก่อนที่จะดําเนินการเข้าให้คําปรึกษา

เชิงลึกในด้านที่ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา

ครั้ง

กิจกรรมย่อย ดําเนินการเข้าให้คําปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนา

ผู้ประกอบการ

300 80 10 12.5

    -ดําเนินการเข้าให้คําปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนา

ผู้ประกอบการ ตามระดับนักรบอุตสาหรรมอาหารของสถาน

ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มผลิต

ภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต กฎระเบียบและ

มาตรฐานการผลิต หรือการตลาด

MD 

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรนักรบ

อุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ

50 - 0

    -จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรม

อาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยมีการทดสอบ

และประเมินผลการอบรมก่อนและหลัง

คน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน 

และให้คําแนะนําผู้ประกอบการในการขอรับรองและใช้

เครื่องหมายวีแกนจากองค์กรต่างประเทศ

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้า

ร่วมโครงการ

งาน

    -ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม

โครงการ โดยการจัดประชุมทีมงานเพื่อกําหนดรายละเอียด

การดําเนินกิจกรรม เช่น คุณสมบัติผู้ประกอบการ เกณฑ์

การคัดเลือกผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดทําแบนเนอร์เพื่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม

กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์

กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมาย วี

แกน

5 5 5 100

    -รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมาย วีแกน 

โดยการจัดหาและรวบรวมข้อมูล ข้อกําหนด มาตรฐาน และ

ขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมายวีแกนของหน่วยงานใน

ต่างประเทศ

รายการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

บุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

40 40 40 100

    -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรใน

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การขอรับรองและใช้เครื่องหมายวีแกนจาก

องค์กรต่างประเทศ (1ครั้ง/40คน)

คน

กิจกรรมย่อย สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผล

การคัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์

10 10 4 40

    -สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผลการ

คัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกําหนดของหน่วยรับรอง

ต่างประเทศ สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ศึกษาระบบการบริหาร

การผลิต และสภาพการทํางาน 1 ครั้ง ต่อกิจการ จํานวน 10

 กิจการ

ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้ประกอบการใน

การปรับกระบวนการผลิต

50 20 0

    -ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้ประกอบการในการปรับ

กระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน

ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกําหนด อย่างน้อย 5 ครั้ง ต่อ

 1 กิจการ รวม 10 กิจการ

ครั้ง

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและ

ข้อมูลตามที่หน่วยรับรองของต่างประเทศ

30 - 0

    -ให้คําปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่

หน่วยรับรองของต่างประเทศกําหนด เพื่อยื่นขอรับรอง

เครื่องหมายวีแกน อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ 1 กิจการ รวม 10 

กิจการ

ครั้ง

กิจกรรมย่อย จัดทําหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

และจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงาน

1 - 0

    -จัดทําหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในรูปแบบ

ของ iOS, Android และ Web browser เรื่อง แนวทางการ

รับรองผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนและใช้เครื่องหมายจากองค์กร

ต่างประเทศ

งาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบอัตโนมัติอุปกรณ์/

เครื่องจักรเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรแทนแรงงานคน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย กําหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถาน

ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

คณะ

    -1.1 แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ

ดําเนินการกําหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถาน

ประกอบการ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการ 1 1 1 100

    -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อรับสมัครสถาน

ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

ครั้ง

กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1 1 1 100

    -จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือก

สถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขและ

เกณฑ์ที่กําหนดขึ้น

ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอโครงการย่อยและแผนการ

ดําเนินงานสําหรับพัฒนาต้นแบบ

3 3 4 133.33

    -ที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ (Proposal)

 สําหรับพัฒนาต้นแบบ ร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบ

ไปด้วย ชื่อโครงการรายละเอียดต้นแบบ แนวคิดในการ

พัฒนา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อเสนอ

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาแนะนํา ณ สถานประกอบการ

เพื่อดําเนินการพัฒนา สร้างและทดสอบระบบ

216 105 21 20

    -ที่ปรึกษาดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนํา ณ สถาน

ประกอบการและหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา สร้าง

 และทดสอบระบบต้นแบบ รวมจํานวนไม่น้อยกว่า 72 

Man-Day ต่อกิจการ

MD 

กิจกรรมย่อย กําหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถาน

ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

1 1 1 100

    -1.2 จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ

ดําเนินการกําหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถาน

ประกอบการ

ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาต้นแบบ 3 - 0

    -จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาต้นแบบ 

พร้อมทั้ง Drawing

ต้นแบบ

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ความสําเร็จ/ผลการดําเนิน

โครงการ

60 - 0

    -จัดสัมมนาเผยแพร่ความสําเร็จ/ผลการดําเนินโครงการ 

จํานวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 60 คน

คน

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ

เกษตรแปรรูป ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความ

ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

28 28 31 110.71

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รับสมัครและคัดเลือก

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

ราย

    -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

139



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กําหนดด้าน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

45 45 57 126.67

    -อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กําหนดด้านมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม จํานวน 45 คน จากผู้ประกอบการ 28 ราย

ราย

กิจกรรมย่อย ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ 

และทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน

28 28 10 35.71

    -ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ และทบทวน

เอกสารระบบมาตรฐาน

ราย

กิจกรรมย่อย นัดหมายการตรวจประเมิน และดําเนินการ

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 2 ขั้นตอน

28 - 0

    -นัดหมายการตรวจประเมิน และดําเนินการตรวจประเมิน

 ณ สถานประกอบการ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตรวจ

ประเมินขั้นตอนที่ 1 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของ

ผู้ประกอบการ (1 วัน) และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 

เพื่อการรับรอง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาน

ประกอบการในการให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ

ราย
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review 

Panel)

1 - 0

    -จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel) เพื่อ

พิจารณาให้การรับรอง 1 ครั้ง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ

พร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวน

ครั้ง

กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 1 - 0

    -จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ฉบับ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 6 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

สินค้าเกษตรแปรรูป

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ข้อเสนอโครงการและแผนกํากับการ

ดําเนินงานโครงการ

แผน

    -ข้อเสนอโครงการและแผนกํากับการดําเนินงานโครงการ

กิจกรรมย่อย ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจาก

สินค้าเกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์

1 1 1 100

    -ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้า

เกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ใน

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี

คุณสมบัติที่เหมาะสม

งาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย นําผลการศึกษาและการแบ่งประเภท

ผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คุณสมบัติ

1 1 1 100

    -นําผลการศึกษาและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์มา

วิเคราะห์คุณสมบัติหรือความต้องการที่จะส่งผลต่อสมบัติ

ของต้นแบบบรรจุภัณฑ์

งาน

กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อ

รับฟังความคิดเห็น

20 20 0

    -จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อรับฟังความ

คิดเห็น ความต้องการให้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และ

กําหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์

คน

กิจกรรมย่อย คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม 2 2 0

    -คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เพื่อ

นํามาดําเนินการออกแบบและพัฒนา จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดย

ใช้โปรแกรมจําลอง 3 มิติ

2 2 0

    -ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้

โปรแกรมจําลอง 3 มิติ รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุที่นํามาใช้ใน

การผลิต และวิธีการ/กระบวนการผลิตที่เหมาะสม

แบบจําลอง

กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มี

ความพร้อมและสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

จํานวน 2 ราย

2 2 0

    -รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อม

และสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 2 ราย (1 

รายต่อผลิตภัณฑ์) ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

สถาน

ประกอบการ

กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนา

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์

2 2 0

    -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาต้นแบบบรรจุ

ภัณฑ์

ราย

กิจกรรมย่อย สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ

สถานประกอบการ

2 - 0

    -สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสถาน

ประกอบการ

ต้นแบบ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทกสอบ

ตลาด

1 - 0

    -นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตลาด จํานวน

 1 ครั้ง

ครั้ง

กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ 1 - 0

    -ประเมินผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อบรรจุ

ภัณฑ์ต้นแบบที่นําไปใช้ในสินค้าเกษตรแปรรูป จํานวน 1 ครั้ง

ครั้ง

กิจกรรมย่อย จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 10 - 0

    -จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานศึกษาและพัฒนา

บรรจุภัณฑ์อาหารสําหรับสินค้าเกษตรแปรรูป

ชุด
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต 

การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิค เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์

ครบวงจร (New S – Curve)

7,000,000 4,200,000 4,200,000 60 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ 2 2 2 100

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ ครั้ง

    -จํานวนครั้ง ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 กิจการ 4 

Man-hour/กิจการ)

8 8 10 125

กิจกรรมย่อย ประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 กิจการ 4 

Man-hour/กิจการ)

กิจการ

    -จํานวนกิจการ ข้อเสนอแนะ

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงเทคนิคสําหรับสิ่งทอ

เทคนิคทางการแพทย์ (8 ผลิตภัณฑ์)

32 15 16 106.67

กิจกรรมย่อย ให้คําปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Man-day 

    -จํานวน Man-day

กิจกรรมย่อย ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับ

ผู้ประกอบการ

8 - 0

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (8 กิจการ 4 ครั้ง/กิจการ) 32 15 16 106.67

กิจกรรมย่อย ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (8 กิจการ 4 ครั้ง/กิจการ) ครั้ง

    -จํานวนครั้ง

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ (8 ผลิตภัณฑ์)

8 - 0

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ (8 ผลิตภัณฑ์)

ผลิตภัณฑ์

    -จํานวนผลิตภัณฑ์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมการแพทย์ ( 2 รุ่น รวม 100 คน)

50 - 55 110

กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมการแพทย์ ( 2 รุ่น รวม 100 คน)

คน

    -จํานวนคน

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ 1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ (ไม่น้อยกว่า 100

 คน)

ครั้ง

    -จํานวนครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต 

การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

4,172,000 2,503,200 2,503,200 60 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ

ดําเนินงานโครงการ

10 10 10 100

กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการ

ดําเนินงานโครงการ

เล่ม

    -จํานวนเล่มข้อเสนอโครงการ และแผนกํากับการดําเนินงาน

โครงการ

ปัญหา-อุปสรรค

ทั้งปี แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมหลัก กําหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่มี

ศักยภาพสําหรับการผลิตภายในประเทศ

5 5 9 180

กิจกรรมย่อย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ครั้ง

    -จํานวนครั้งในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย จัดประชุมเพื่อพิจารณากําหนดวัสดุอุปกรณ์ และ

เครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพ

1 1 1 100

    -จํานวนครั้งในการจัดประชุม ครั้ง

กิจกรรมย่อย ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 1 1 1 100

    -จํานวนงานในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล งาน

กิจกรรมย่อย กําหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่มี

ศักยภาพ

3 3 3 100

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนํามาพัฒนา ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก ทดสอบ/วิเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่

นําเข้าจากต่างประเทศ 3 ผลิตภัณฑ์

3 3 0

กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง 

สมรรถนะ และการทดสอบด้านอื่นๆ 3 ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วน

ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ 3 ครั้งการทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ 

รวม 36 ครั้งการทดสอบ)

ผลิตภัณฑ์

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบ

กิจกรรมย่อย ออกแบบกระบวนการผลิต 3 3 0

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ผลิตภัณฑ์
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย จัดทําแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ 3 3 0

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือแพทย์เป้าหมาย 3 ผลิตภัณฑ์

3 - 0

กิจกรรมย่อย ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ 

และเครื่องมือแพทย์เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ละ 5 วัน)

ผลิตภัณฑ์

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา

กิจกรรมหลัก ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

แพทย์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นําเข้า

3 - 0

กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง 

และสมรรถนะ 3 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ครั้ง

การทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ รวม 72 การทดสอบ)

ผลิตภัณฑ์

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์นําเข้า 

และได้รับการทดสอบ

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ

ผู้ประกอบการ 5 สถานประกอบการ (สถานประกอบการละ 1 

ผลิตภัณฑ์)

5 5 0

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ และ

คัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

สถาน

ประกอบการ

    -จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย ดําเนินการผลิตและพัฒนาร่วมกับสถาน ประกอบการ

 (สถานประกอบการละ 5 ครั้ง)

5 - 0

    -จํานวนสถานประกอบการที่ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง 

และสมรรถนะ ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ทําการ

พัฒนาขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นําเข้า 

(ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ครั้งการทดสอบ 4 หัวข้อการ

ทดสอบ รวม 120 การทดสอบ)

5 - 0

    -จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจในการเข้ากิจกรรมปรับปรุง

สถานประกอบการ

5 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจในการให้คําปรึกษาและ

ดําเนินการร่วมกับสถานประกอบการ

สถาน

ประกอบการ

    -จํานวนสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเ้ติบโตและเข็มแข็ง

 1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพฒันา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทลั 

ในการพมันาผลิตภณัฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

 2. พฒันาผู้ประกอบการบคุลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหว่งโซ่อุปทานใหเ้ปน็ผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทกัษะการผลิต 

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

โครงการสร้างนักพฒันาผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 9,580,400 5,748,240 5,748,240 60 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด

 ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก 1. ประชาสัมพนัธ์ เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 2 2 2 100

กิจกรรมย่อย ประชาสัมพนัธ์ผ่านดิจิทลัแพลทฟอร์ม หลักสูตร 
System Analyst / System Developer

คร้ัง

    -จ านวนการประชาสัมพนัธ์ ปญัหา-อุปสรรค

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมพฒันา System Analyst 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย 2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและขับเคล่ือน
หลักสูตร System Analyst

คณะ

    -จ านวนคณะการแต่งต้ังคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมย่อย 2.2 ออกแบบและพจิารณาหลักสูตรฝึกอบรม System
 Analyst

1 1 1 100

    -จ านวนหลักสูตร หลักสูตร

กิจกรรมย่อย 2.3 ฝึกอบรม System Analyst จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 
15 คน รวม 30 คน (17 วันต่อรุ่น) โดยหน่วยงานพนัธมิตรของ 

CoRE จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ (Workshop)

30 30 46 153.33

    -จ านวนผู้เข้าอบรม คน

กิจกรรมย่อย 2.4 เข้าวิเคราะหป์ญัหาของสถานประกอบการจ านวน
 3 โรงงานต่อรุ่น (รวม 6 โรงงาน) เพื่อใช้ประกอบแนวทางการแก้ไข
ปญัหา (Solution) ใหก้ับผู้ประกอบการ และขับเคล่ือนหลักสูตร 
System Analyst

6 - 0

    -จ านวนโรงงานที่เข้าวิเคราะห์ โรงงาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 2.5 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าและขับเคล่ือน
หลักสูตร System Analyst เพื่อรับทราบผลการวิเคราะหส์ถาน
ประกอบการและแนวทางแก้ไขปญัหา (Solution) และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อรับทราบผลการวิเคราะหส์ถานประกอบการและ

แนวทางแก้ไขปญัหา (Solution) จากผู้อบรม และใหข้้อเสนอแนะ

2 - 0

    -จ านวนคร้ังการประชุม คร้ัง

กิจกรรมย่อย 2.6 ขึน้ทะเบยีน System Analyst ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ได้รับการขึน้ทะเบยีน System Analyst ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนผู้เข้าอบรม 30 คน

24 - 0

    -จ านวนผู้เข้าอบรมที่ขึน้ทะเบยีน คน

กิจกรรมย่อย 2.7 ประเมินและติดตามผลผลการฝึกอบรม System 
Analyst โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรมทั้ง
ด้านองค์ความรู้ ความพงึพอใจ จ านวน 2 รุ่น (1 คร้ัง/รุ่น) รวม 2 คร้ัง

2 - 0

    -จ านวนคร้ังการประเมินและติดตามผล คร้ัง

กิจกรรมหลัก 3. กิจกรรมพฒันา System Developer 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย 3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและขับเคล่ือน
หลักสูตร System Developer

คณะ

    -จ านวนคณะการแต่งต้ังคณะกรรมการ
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบและพจิารณาหลักสูตรฝึกอบรม System
 Developer

4 4 4 100

    -จ านวนหลักสูตร หลักสูตร

กิจกรรมย่อย 3.3 ฝึกอบรม System Developer จ านวน 4 รุ่น รุ่น
ละ 15 คน รวม 60 คน (22 วันต่อรุ่น) โดยอบรมทางภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิติั (Workshop)

60 60 109 181.67

    -จ านวนผู้เข้าอบรม คน

กิจกรรมย่อย 3.4 พฒันาต้นแบบระบบหรือผลิตภณัฑ์ รุ่นละ 2 
ระบบหรือผลิตภณัฑ์ รวมไม่น้อยกว่า 8 ระบบหรือผลิตภณัฑ์

8 - 0

    -จ านวนต้นแบบระบบหรือผลิตภณัฑ์ ระบบหรือ
ผลิตภณัฑ์

กิจกรรมย่อย 3.5 จัดกิจกรรมน าเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภณัฑ์ 
(Pitching) 4 รุ่น (Pitching 2 คร้ัง/รุ่น) รวม 8 คร้ัง

8 - 0

    -จ านวนคร้ังการน าเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภณัฑ์ คร้ัง

กิจกรรมย่อย 3.6 ด าเนินการขึน้ทะเบยีน System Developer ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจการ

48 - 0

    -จ านวนผู้เข้าอบรมที่ขึน้ทะเบยีน คน
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อย 3.7 ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม System 
Developer โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งด้านองค์ความรู้ ความพงึพอใจ ทั้ง 4 รุ่น (รุ่นละ 1 คร้ัง) รวม
 4 คร้ัง

4 - 0

    -จ านวนการประเมินและติดตามผล คร้ัง

กิจกรรมย่อย 3.6 ด าเนินการขึน้ทะเบยีน System Developer ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจการ

10 - 0

    -จ านวนกิจการที่ขึน้ทะเบยีน กิจการ
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข็มแข็ง

 4.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและประชาชน

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการปรับระบบการดําเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตาม

มาตรฐานสากล (Eco Sticker)

4,000,000 799,000 799,000 19.98 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

รวมทั้งความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทํา

แผนการดําเนินงานโครงการ

1 1 0.5 50

กิจกรรมย่อย สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

รวมทั้งความต้องการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทํา

แผนการดําเนินงานโครงการ

แผน

    -แผนการดําเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และนําเสนอแนวทางการพัฒนา

ระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ 

รวมทั้งแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของยาน

ยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่

1 1 0.5 50

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และนําเสนอ แนวทางการ

พัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ

 อาทิ การรับรองสิทธินําเข้าชิ้นส่วน OEM ภายใต้ JTEPA หรือ RCEP

เรื่อง

    -แนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์

 และระบบอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web 

Application)

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker จํานวน 3 ระบบ

 ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์

กิจกรรม

    -การพัฒนาและปรับปรุง ECO Sticker

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบรองรับการให้บริการรับรองการนําเข้า

ชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Eco 

Sticker (Original Equipment Manufacturing) ที่จะได้รับสิทธิ

ชําระภาษี ภายใต้ความตกลงการค้า อาทิ JTEPA หรือ RCEP

1 0.25 0.25 100

    -การพัฒนาระบบ JTEPA หรือ RCEP กิจกรรม
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมย่อย นําเทคโนโลยีเพื่อประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล Eco 

Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และแสดงผลใน

รูปแบบของ Dash Board เพื่อใช้วิเคราะห์ และวางนโยบาย

1 0.25 0.25 100

    -การพัฒนาและประมวลผลในรูปแบบ Dash Board กิจกรรม

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker สําหรับบริการ

ให้ข้อมูลผู้บริโภคและประชาชน

1 0.25 0.25 100

    -การพัฒนาระบบECO Sticker สําหรับบริการประชาชน กิจกรรม

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยง

ระบบ Eco Sticker ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับ

ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยง

ระบบ Eco Sticker ของรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับ

ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ Single Form หรือ ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

    -การพัมนาและปรับปรุง Web Service

กิจกรรมหลัก การพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานผ่าน

โทรศัพท์มือถือ 1 แอพพลิเคชั่น

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย การพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งาน ผ่าน

โทรศัพท์มือถือ 1 แอพพลิเคชั่น

Application 

    -แอพลิเคชั่น
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มี

ความสามารถรับรองการทํางานของเจ้าหน้าที่ และสามารถ

ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลที่สามารถช่วยในการ

วางแผนนโยบายและมาตรการได้

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มี

ความสามารถรับรองการทํางานของเจ้าหน้าที่ และสามารถ

ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผล เพื่อติดตาม วิเคราะห์ 

และวางแผนนโยบาย

กิจกรรม

    -การปรับปรุงระบบ

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล สําหรับผู้ใช้งาน

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 สําหรับผู้ใช้งาน

กิจกรรม

    -การพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่าง

ต่อเนื่อง

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่าง

ต่อเนื่อง

กิจกรรม

    -การทดสอบและปรับปรุงระบบ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมหลัก หารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข

ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมร้องขอ

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย หารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข

ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมร้องขอ

กิจกรรม

    -การประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลัก จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน

ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความ

เหมาะสมของสถานการณ์

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน

ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความความ

เหมาะสมของสถานการณ์

กิจกรรม

    -การอบรม

กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลังการดําเนินโครงการ

1 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลังการดําเนินโครงการ

ฉบับ

    -ผลการประเมินความพึงพอใจ

161



ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน มีความรู้ 

ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้มี

การปรับเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่

1 0.25 0.25 100

กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน มีความรู้ 

ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของ ยานยนต์สะอาด ประหยัด 

ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่

ครั้ง

    -เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน

กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมี

ผู้ประกอบการเข้าร่วมการหารือ และ/หรือ หารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 ตามความความเหมาะสมของสถานการณ์

2 - 0

กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี โดย

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการหารือ และ/หรือ หารือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ครั้ง

    -จํานวนครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 2.ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานท จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

8,590,000 1,288,500 1,288,500 15 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการนําเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Single Form

 ทั้งแบบรายเดือนและรายปี ในระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ

ภาคอุตสาหกรรม (ระบบ iSingleForm) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1 - 0.4 40

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

รายการ

    -ระบบ iSingleForm ส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามาตรฐาน

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการนําเข้าข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานราย

เดือนและรายปี

1 - 0.4 40

    -ระบบ iSingleForm ส่วนการนําเข้าข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน

รายเดือนและรายปี

รายการ

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการรายงานและติดตามการใช้งานระบบ 

iSingleForm

1 - 0.4 40 ข้อเสนอแนะ

    -ระบบรายงานและติดตามการใช้งานระบบ iSingleForm รายการ

กิจกรรมหลัก ศึกษาวิธีการและพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form ราย

เดือนและรายปี

1 - 0.4 40

กิจกรรมย่อย ศึกษาวิธีการและพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form ราย

เดือนและรายปี

รายการ

    -ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถ

ใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเอง

หรือในสาขาอุตสาหกรรม

1 - 0.4 40

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถ

ใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเอง

หรือในสาขาอุตสาหกรรม

รายการ

    -ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตาม

สถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเองหรือใน

สาขาอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้

แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain

1 - 0.4 40

กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้

แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain

รายการ

    -ระบบการติดตามการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย

 Application Programming Interface (API)

1 - 0.5 50

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย

 Application Programming Interface (API)

รายการ

    -ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย API
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับ

ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม

1 - 0.4 40

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับ

ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม

รายการ

    -ระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากหน่วยงาน

ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการ

บริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

1 - 0.4 40

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการบริหาร

ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

รายการ

    -ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือบริหารความเสี่ยงด้าน

สารสนเทศ

กิจกรรมหลัก ทดสอบการทํางานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 - 1 11.11

กิจกรรมย่อย ทดสอบการทํางานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการ

    -ผลการทดสอบการทํางานของระบบต่าง ๆ ที่สามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หรือหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้

งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วม

อบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์ปัจจุบันจํานวน 2 ครั้งรวมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดอบรมครั้งที่ 1 ครั้ง

    -การจัดอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วนงานภายใน อก.

กิจกรรมย่อย จัดอบรมครั้งที่ 2 1 - 0

    -การจัดอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วนงานภายใน อก. ครั้ง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

6,800,000 2,176,000 2,176,000 32 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัด

ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

2 2 2 100

กิจกรรมย่อย ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

เดือน

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

    -ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการ

แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนี

วัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

ปัญหา-อุปสรรค

กิจกรรมหลัก ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ

 ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทําดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขันฯ

5 3 3 100

กิจกรรมย่อย ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ

 ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทําดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขันฯ

เดือน

    -ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการ

แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนี

วัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและ

เกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม

5 3 3 100

กิจกรรมย่อย ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและ

เกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม

เดือน

    -ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและเกณฑ์ศึกษา 

เพื่อจัดทําดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 300 - 0

กิจกรรมย่อย สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ โรง

    -สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ

กิจกรรมหลัก สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่

เกี่ยวข้อง

12 - 0

กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่

เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน

    -สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

10 - 0

กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรม

    -จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัด

ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

5 1 1 100

กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัด

ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 6 เดือน

ทั้งปี

    -วิเคราะห์และจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทําดัชนีวัดระดับการ

พัฒนาของอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต

10 - 0

กิจกรรมย่อย จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต

อุตสาหกรรม

    -จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กิจกรรมหลัก ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 6 - 0

กิจกรรมย่อย ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล เดือน

    -ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา 1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้ง

    -จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา

กิจกรรมหลัก จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่

เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2 - 0

กิจกรรมย่อย จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่

เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ครั้ง

    -จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาปจัจัยสนับสนุนใหเ้อือ้ต่อการลงทนุและการพฒันาอุตสาหกรรม

 5. บรูณาการกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อพฒันาปจัจัยสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

โครงการติดตามผลสัมฤทธิก์ารด าเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564

6,200,000 2,170,000 2,170,000 35 ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลา

การด าเนินงาน

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลา
ด าเนินงานโครงการ

งาน

    -จ านวนงาน ปญัหา-อุปสรรค

กิจกรรมย่อย ก าหนดกรอบแนวคิด ทบทวนขอบเขต และวิธีการติดตาม
และประเมินผล

1 1 1 100

    -จ านวนงาน งาน

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลา
การด าเนินงานวิเคราะห ์Gap

1 1 1 100 ข้อเสนอแนะ

    -จ านวนงาน งาน

กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ของไทยและต่างประเทศ ตลอดปจัจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)

1 1 0

กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตจากแผนแม่บทการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2560-2564 รวมถึงแผนอ่ืน ๆ

งาน

    -จ านวนงาน

กิจกรรมย่อย ศึกษาทบทวนแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตโดย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

2 - 0

    -จ านวนกรณีศึกษา กรณีศึกษา

กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะหป์จัจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)

1 - 0

    -จ านวนงาน งาน

กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

1 1 0

กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏริูป (Second Wave S-Curve)

งาน

    -จ านวนงาน
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย ส ารวจผู้ประกอบการที่ด าเนินงานภายใต้
แผนแม่บทฯ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยการเก็บแบบสอบถาม

400 - 0

    -จ านวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม สถาน
ประกอบการ

กิจกรรมย่อย ส ารวจผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏรูิป 
(Second Wave S-Curve) โดยการเก็บแบบสอบถาม

400 - 0

    -จ านวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม
สถาน

ประกอบการ

กิจกรรมย่อย ประเมินผลส าเร็จและวิเคราะหผ์ลสัมฤทธิข์องการด าเนินงาน
โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ใน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 1 - 0

    -จ านวนงาน งาน 

กิจกรรมย่อย วิเคราะหผ์ลส ารวจการด าเนินงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต

ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏรูิป (Second Wave S-Curve) 1 - 0

    -จ านวนงาน งาน 

กิจกรรมย่อย วิเคราะหผ์ลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) 1 - 0

    -จ านวนงาน งาน 
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย วางแผนและออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 2 2 0

    -จ านวนเคร่ืองมือ เคร่ืองมือ 

กิจกรรมย่อย ทบทวนโครงการที่ด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อจัดกลุ่มโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทฯ 2 2 0

    -จ านวนงาน งาน 

กิจกรรมหลัก วิเคราะหค์วามแตกต่าง (Gap) และก าหนดเปา้หมายการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 - 0

กิจกรรมย่อย วิเคราะหค์วามแตกต่าง (Gap) จากการศึกษาผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม งาน 

    -จ านวนงาน

กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟงัความ
คิดเหน็ คร้ังที่ 1 1 - 0

    -จ านวนคร้ัง คร้ัง 

    -จ านวนงาน 1 - 0

งาน 

กิจกรรมย่อย สรุปผลวิเคราะห ์Gap เพื่อน าไปสู่การก าหนดเปา้หมายการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 - 0

    -จ านวนงาน งาน 
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมหลัก จัดท าแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมและแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในระยะต่อไป รวมถึง จัดท า
ข้อเสนอแนะทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New 

Normal) 4 - 0

กิจกรรมย่อย จัดท า (ร่าง) แนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม แนวทาง 

    -จ านวนแนวทาง

กิจกรรมย่อย จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอแนะทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรม 

ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) 1 - 0

    -จ านวนข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อย จัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรับฟงั
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพฒันา อุตสาหกรรมรายสาขา 19 - 0

    -จ านวนคร้ัง คร้ัง 

กิจกรรมย่อย จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟงัความเหน็ คร้ังที่ 2 4 - 0

    -จ านวนคร้ัง คร้ัง 

กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟงัความ
คิดเหน็ คร้ังที่ 2 1 - 0

    -จ านวนงาน งาน 
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ผลการด าเนินงาน/

ปญัหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

แผน/ผล 6 เดือน
ทั้งปี

แผน/ผล 6 เดือนโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี

กิจกรรมย่อย จัดท าสรุปแนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม 4 - 0

    -จ านวนแนวทาง แนวทาง 

กิจกรรมย่อย จัดท าข้อเสนอแนะทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรม ภายใต้
บริบทปกติใหม่ (New Normal) 1 - 0

    -จ านวนข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

 5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4,900,000 1,715,000 1,715,000 35 ผลการดําเนินงาน (อธิบายรายละเอียด 

ความก้าวหน้าของโครงการ)

กิจกรรมหลัก ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต

1 1 1 100

กิจกรรมย่อย ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต

รายงาน

    -รายงานการทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ

แห่งอนาคต

ปัญหา-อุปสรรค

ทั้งปี
แผน/ผล 3 เดือน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในรอบ 3 เดือน ( ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 3 เดือน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 3 เดือน

กิจกรรมหลัก จัดทํา/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ 1 1 1 100

กิจกรรมย่อย จัดทํา/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการประเมินผล

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

รายงาน

    -รายงานการทบทวนตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน/

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 1 - 0

กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุงระบบรองรับการจัดทํางบประมาณ การกํากับ 

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 

รวมถึงโครงการอื่น ๆ ตามที่ สศอ. มอบหมาย

ระบบ

    -ระบบรองรับการจัดทํางบประมาณ การกํากับ ติดตาม ประเมินผล

การปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

กิจกรรมหลัก ดําเนินการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ 3 - 0

กิจกรรมย่อย ดําเนินการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการภายใต้

แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การ

ดําเนินงาน/ โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ปรึกษา

จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการกํากับ ดูแล 

ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานประจําที่ สศอ. จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 คน

รายงาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 3 เดือน

    -รายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

กิจกรรมหลัก ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 1 - 0

กิจกรรมย่อย ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ

ดําเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในมิติ 

ต่าง ๆ ทั้งรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ

รายงาน

    -รายงานการประเมินผลสําเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดําเนินงาน

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมหลัก ทบทวนและจัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน

บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

1 - 0

กิจกรรมย่อย ทบทวนและจัดทํากรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน

บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

รายงาน

    -กรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567-2570

กิจกรรมหลัก จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ใน

การดําเนินโครงการการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

1 - 0

กิจกรรมย่อย จัดทําแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ใน

การดําเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

การภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

รายงาน
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ผลการดําเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน ผล ร้อยละ แผน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ทั้งปี

แผน/ผล 3 เดือนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

ทั้งปี
แผน/ผล 3 เดือน

    -แนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ในการดําเนินโครงการ

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงาน

บูรณาการฯ

กิจกรรมหลัก จัดการประชุม และสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

50 50 77 154

กิจกรรมย่อย สัมมนาชี้แจงโครงการ คน

    -การสัมมนาชี้แจงโครงการ

กิจกรรมย่อย ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล 30 - 0

    -การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล คน

กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่โครงการ 50 - 0

    -สัมมนาเผยแพร่โครงการ คน

181



 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

นิยามศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182



 

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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